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 África: o espolio dos recursos naturais 

África é o segundo continente máis extenso e máis poboado.  

África ten enormes reservas de recursos naturais: o 20% das 

reservas de uranio, un 90% de cobalto, un 40% de platino, un 65% 

de manganeso, entre un 6 y un 8% das reservas de petróleo e un 

50% do ouro e diamantes do mundo, ademais de petróleo, gas 

natural, coltán (esencial para as telecomunicacións)  

África, a pesar disto, segue a ser o continente máis pobre. 

Dos 54 países de África, 23 están entre os 26 países con menor 

Índice de Desenvolvemento Humano (IDH). Entre eses 23 países 

están algúns dos más “ricos” do mundo en materias primas e 

minerais. Un 50% da poboación africana son mulleres e homes que 

viven por debaixo do umbral da pobreza! 

Por que? Como podemos facer comprensible unha situación que parece inexplicable? 

 

A relevancia desta cuestión para as poboacións africanas esixe  unha análise das principais claves: 

… a forma en que se explotan devanditos recursos 

… como se xestionan os beneficios 

… quen acapara os ingresos derivados da explotación dos recursos              

naturais 

… que impactos ten dita explotación sobre as poboacións e 

comunidades locais 

 

 

As respostas a estas cuestións teñen un común denominador: un 

sistema de explotación dos recursos en beneficio exclusivo dunha 

minoría, que finalmente se traducen nun auténtico espolio en contra 

das poboacións locais, lexítimas titulares dos devanditos recursos. Os 

impactos derivados da explotación destes recursos sobre a saúde das 

comunidades locais e o medio ambiente son, á súa vez, moi 

importantes. 
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Impactos 

 Impactos ambientais: Deforestación e uso agrícola abusivo; degradación ecosistemas costeiros e 

mariños; perda de biodiversidade; contaminación da auga e esgotamento dos recursos hídricos. A 

rexión do Delta do Níxer é, probablemente, a zona do mundo con maior devastación ecolóxica por mor 

da queima de gas e das verteduras do petróleo. 

 Impactos sociais: Dos 25 países con taxa máis altas de mortalidade infantil, 12 son países africanos 

ricos en recursos naturais. Máis da metade dos nenos non escolarizados vive en África Subsahariana. 

 O aumento da pobreza: “Antes na miña casa comíase tres 

veces ao día, agora cómese unha”; aumento de prezos: un 

bote de leite en po custa 25$. Un litro de gasolina custa 3$, 

un quilo de carne véndese a 10$. 

 Impactos na saúde: nas minas de diamantes traballa todo o 

mundo sen excepción: adultos e nenos. O sistema de  

sumersión para buscar no fondo do río os diamantes é moi 

común. Para resistir consómense drogas fortes, tanto nenos 

como adultos. Cómese  precariamente porque viven en campamentos. A falta de comida e o consumo 

de estupefacientes  predisponen a moitas enfermidades como tuberculoses, febres  tifoideas, etc. 

 Corrupción: O Banco Mundial estima que as elites africanas teñen máis do 40% da súa riqueza fose do 

continente. Calcúlase que a evasión fiscal desde África entre 2008 e 2010 foi de 34.000 millóns de  

dólares, unha cantidade superior ao total da axuda oficial ao desenvolvemento. 

 Violencia: Os recursos naturais seguen contribuíndo a aumentar a inestabilidade de amplas zonas de 

África subsahariana, así como a agravar e prolongar os conflitos. A pugna polo control das minas e a 

exportación dos minerais xera violencia e a loita entre grupos paramilitares do propio país e os 

fronteirizos. Nacións Unidas, estima en case 6 millóns os mortos 

violentamente na República Democrática do  Congo nas guerras que 

se desenvolveron no país desde 1996 e que teñen como causa 

principal os seus minerais. Estímase que a República Democrática do  

Congo posúe o 90% das reservas mundiais do  coltán, tamén  

tungsteno e estaño, entre outros minerais imprescindibles para a 

fabricación de móbiles e aparellos de alta tecnoloxía. 

 Violación dereitos humanos: Carencias en protección social, 

a precariedade laboral e a explotación infantil son trazos 

característicos do sector mineiro. Represión e falta liberdade expresión e voces críticas. 

 

 

Documento elaborado tomando como base o dossier El expolio de los recursos naturales en África Subsahariana (Marta Burgo 
Arregui) da FUHEM https://www.fuhem.es/  

Imaxes: pixabay.com 

https://www.fuhem.es/
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