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Előszó 

Társadalmi-biztonsági kérdésekről előrejelzéseket, prognózisokat készíteni meglehetősen 

kockázatos vállalkozás, bármilyen szinten és bármilyen módszert alkalmazzunk is. A legve-

szélyesebb módszer, ha a múlt eseményeit akarjuk „extrapolálni‖, hiszen a társadalmi folya-

matok nem írhatók le változatlan mutatókkal. Ami változatlan ebben a folyamatban: a vélet-

len, az aktuálisan előre láthatatlan, kiszámíthatatlan események hatása. Ezért állítjuk, a prog-

nózisokban nem kell hinni, de érdemes elgondolkodni a lehetséges változások kimeneteléről, 

hatásáról és kétségeink ellenére állítjuk, hogy az előrejelzés a biztonságpolitikában is szüksé-

ges műfaj. 

 

Minden – bármilyen megalapozott – prognózis tehát bizonytalanságai ellenére is szükséges 

dokumentum, amelyeket saját társadalmuk biztonsága érdekében a nemzetközi integrációk, az 

Európai Unió, ENSZ, a nemzeti kormányok egyaránt használnak politikájuk optimális kiala-

kításához. Az is „előfordult‖ a történelemben, hogy a többféle prognózis közül kiválasztott 

politika nem igazolódott, ez a döntéshozó felelőssége és kockázata. 

A rövidtávú – mint jelen tanulmánykötetünk is – prognózis egyszerre tűnik könnyűnek és 

kockázatosan bizonytalannak. Több okból. Egyrészt az időtartam rövidsége miatt egy-egy 

váratlan esemény hatása nagyobb, nem mindig tudhatjuk, tendenciát módosít-e? Másrészt egy 

parlamenti választás eredménye rövidtávon átírhatja az államok külpolitikáját.  

 

E kötet szerzőitől pedig 2015-ig tartó kitekintést kértünk. A vállalkozás talán mégsincs ku-

darcra ítélve, mert olyan összefüggéseket elemez a nemzetközi integráció, az egyes országok 

történetében, melyek a jelen megismerését segítik, új szempontokkal gazdagítják a megisme-

rést és alapot adnak a politika, a közgondolkodás formálásához. 

 

Mára közhely: a globalizáció az elmúlt 30 évben megváltoztatta a nemzetközi erőviszonyokat, 

új relációkat teremtett, és – úgy tűnik – a változások minden korábbinál markánsabbak, hogy 

csak néhány tényt hozunk föl J. Nye, G. Friedman elemzéseiből kiragadva: az USA világha-

talmi szerepének változása, a nem kormányzati tényezők meghatározóvá válása a nemzetközi 

életben, az ázsiai térség hatalmainak növekvő gazdasági, politikai jelentősége. Ezt az izgal-

mas történelmi pillanatot elemzi pl. Rácz Lajos – nemrég tért haza Kínából, katonai attaséi 

megbízása lejártával – hozzáértő és alapos tanulmánya, de említhetnénk a Közel-Kelet válsá-
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gáról, az iszlám világ problémájáról szóló analízist. Ahogyan fontosnak tartottuk a régiónkban 

bekövetkező változások elemzését. 

 

Úgy véljük, a biztonságpolitika a mindenkori kormánypolitika egyik lényeges része, amiként 

a magyar külpolitika sikerességének is feltétele a reális biztonságpolitikai célok kitűzése. Kö-

tetünk egy-egy tanulmánya elemzi a Magyar Köztársaság biztonsági helyzetét és a Magyar 

Köztársaság részvételét a polgári válságkezelésben a világ tőlünk távol eső pontjain is. A ta-

nulmány összefoglalja a válságkezelés történetét, jogi, kormányzati és politikai feltételeit és 

elgondolkodtató javaslatokat is megfogalmaz a jövőre nézve. 

 

Szerzőink között vannak újságírók, szakpolitikusok, szakértők. Ennek köszönhetően a közre-

adott tanulmányok színes képet mutatnak módszertanilag és a téma megközelítésében, a kér-

désfeltevés módjában. Összefogtuk a 2008-ban és a 2009/10-ben készült írásokat, az időbeli 

törés is érzékelhető, főképpen az aktuális eseményekre való utalásokkal. Ezért ahol elkerülhe-

tetlennek találtuk, a lábjegyzetben megadtuk a hiányzó információt. Etekintetben megkönnyíti 

az olvasó dolgát az internet, az utalások mindegyike „föllelhető‖ a világhálón. 

 

A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja Alapítvány megalapítása, 1990 óta 

feladatának tekintette, hogy a Magyar Köztársaság honvédelmi politikájával és biztonságának 

kérdéseivel foglalkozzon. Szakértő gárdája – neves és tapasztalt gyakorlati, elméleti szakem-

berek – egyaránt garanciát jelentett, hogy mind a megrendelők, mind a közvélemény a szű-

kebb-tágabb értelemben vett biztonság tárgyában megbízható, kiegyensúlyozott, több szem-

pontú elemzést, tájékoztatást kaphatott, kaphat kézhez. Bízunk benne, hogy az olvasó ezúttal 

is így találja. 

 

 

Budapest, 2010. május  

 

 

Koós Anna 

a BHKK igazgatója 
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dr. Erdős André 

Az ENSZ előtt álló kihívásokról 

Új kihívások 

A világszervezet a kétpólusú világ idején is pótolhatatlan szerepet játszott: egyedülálló multi-

laterális fórumot biztosított a tagállamoknak, jelentős szerepe volt a dekolonizációs rendszer 

lebontásának kezelésében, a két szembenálló világrendszer kapcsolatainak keretek között tar-

tásában, a Föld lakóinak mindennapi életét szabályozó nemzetközi egyezmények létrehozásá-

ban, a helyi konfliktusok kezelésében, stb. Ez még inkább igaz a mintegy húsz éve radikálisan 

megváltozott, globalizálódott nemzetközi rendszer viszonyai között: a bipoláris világ eltűnt, 

helyette egyre dinamikusabban egy rendkívül sokrétű többpólusú világ jelenik meg, s a globá-

lis problémák napról-napra sürgetőbben igénylik a nemzetközi közösség összefogását. Az 

ENSZ-nek központi szerepet kell játszania abban, hogy az emberiség megfelelő és mielőbbi 

válaszokat tudjon adni az új globális biztonsági fenyegetésekre. A világszervezet ideális fó-

rum arra, hogy a valódi „ownership‖ alapján kollektív és minőségi döntéseket hozzon az ég-

hajlatváltozás, a non-proliferáció, egy nukleáris fegyverektől mentes világ, a nemzetközi ter-

rorizmus, az összeomlott államok, a szegénység, a betegségek, a migráció, az energia, a gaz-

dasági és pénzügyi instabilitás, a tudományos-technikai fejlődésből fakadó újszerű kihívások 

problematikájára. Míg bizonyos vonatkozásokban korlátozott nemzeti, illetve részleges regio-

nális válaszok is születhetnek e kérdések kezelésére, összességében átfogó, multilaterális, ha 

úgy tetszik, planetáris válaszokra van szükség, hogy a „globális falu‖-nak is nevezett világ 

úrrá legyen e veszélyek és bizonytalansági források felett. 

 

Az elmúlt évszázadhoz képest teljesen új és egyre változó körülmények között a világszerve-

zetnek egyáltalán nem könnyű megtalálnia helyét és szerepét. A többi nemzetközi szervezettel 

összehasonlítva, melyek ugyancsak keresik identitásukat, új feladataikat e mozgalmas világ-

ban, az ENSZ-nek még nehezebb dolga van, mivel ez az egyetlen, a lehető legszélesebb tevé-

kenységi területekkel foglalkozó, valóban multilaterális intézmény, amely földgolyónk min-

den tagállam által elismert valamennyi országát magában foglalja. Ráadásul, a többi nemzet-

közi kormányközi szervezet sorában igen régi multilaterális intézmény, amely a II. világhábo-

rút közvetlenül követő hónapokban jött létre. Ez elkerülhetetlenül tükröződött – és bizonyos 

értelemben tükröződik – a szervezet Alapokmányában és mindennapos működésében. Ezért 
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jelentkezik elemi erővel manapság az ENSZ átfogó reformjának igénye. Ami korábban, a 

kétpólusú világ körülményei között lehetetlen vállalkozásnak tűnt, az a mai viszonyok között 

a világszervezet valamire való jövőbeni szerepének sine qua non-jává vált. Ez a feladat sokré-

tű, többdimenziós, különböző nehézségű változtatásokat igényel mind az alapszabályokat, 

mind pedig a hétköznapi gyakorlatot illetően. 

A Biztonsági Tanács 

A többpólusú világ beköszöntét követően a világszervezet viszonylag hamar felismerte, 

hogy megváltozott körülményeknek kell megfelelnie. A tagállamok a mindennapokban egy-

szerűen eltekintettek az Alapokmány egyes elavult megfogalmazásaitól, mert azok egyáltalán 

nem feleltek meg a realitásoknak ( a Biztonsági Tanács állandó tagállamainak felsorolása, a 

Vezérkari Bizottság, a Gyámsági Tanács, az önkormányzatokkal nem rendelkező területek 

vagy az ellenséges államok szerepeltetése, stb. ). Másrészt viszont hozzáláttak a Biztonsági 

Tanács működési mechanizmusának megváltoztatásához, melynek során bizonyos gyakorlati 

előrelépések történtek. Beindult az a folyamat, amely e szervet egy zárt „klubból‖ átláthatóbb, 

az ENSZ többi tagállamával szervesebb kapcsolatokat fenntartó szervezeti egységgé kívánta 

átalakítani.  

 

A következő időszakban arra lesz szükség, hogy – megfelelő körültekintéssel és előké-

szítéssel – megtörténjen az Alapokmány átfogó, szövegszerű módosítása. Ki kell hagyni a 

dokumentum szövegéből több egyértelműen túlhaladott fejezetet, rendelkezést, kitételt és el-

nevezést, s bele kellene foglalni olyan ma már jól ismert tevékenységi formákat, mint például 

a békefenntartás. Valószínűsíthető, hogy e módosítási folyamat csak csomagterv keretében 

lesz elvégezhető, s a változtatásokat a tagállamok számos vitát követően, a szövegek végső 

tartalmától függően ad referendum fogadják majd el. De nem ez az Alapokmány reformjának 

legfontosabb, legsürgősebb része.  Legkényesebb és legaktuálisabb szakasza a Biztonsági 

Tanács érdemi reformja, mely halaszthatatlan szükségszerűség. Tisztában kell lenni azzal, 

hogy e reform nem teszi majd könnyebbé és hatékonyabbá a Biztonsági Tanács eddig sem 

egyszerű döntéshozatali folyamatát, de e nélkül az ENSZ e fontos testülete nem lehet tükör-

képe a mai realitásoknak és nem lesz képes megfelelni az új világ kihívásainak. Ezért abban 

az alternatívában, hogy konzerváljuk-e, megőrizzük-e a Biztonsági Tanács eddigi szervezeti 

viszonyait vagy forgassuk-e fel azokat, életfontosságú az utóbbi választása. S ez még akkor is 

így helyes, ha el kell fogadni, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának létfontos-
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ságú kérdéseiben egy körülbelül 25 tagra növekedett testületben még több vita, nézeteltérés, 

széthúzás, ideológiai vagy praktikus ellentét kerül majd felszínre, ráadásul különleges jogok-

kal rendelkező állandó tagok között, ami eljárási szempontból bonyolultabbá fogja tenni a 

véleménykülönbségek elsimítását. Ma már egyetlen tagállam, beleértve a testület állandó tag-

jait, sem lép fel a Biztonsági Tanács átfogó reformjával szemben, a kérdés inkább e reform 

módozataiban, mélységében rejlik. Nevezetesen abban, hogy hány állandó és nem-állandó 

tagra lesz szükség, kik legyenek az állandók, s egyáltalán szükség van-e állandó tagokra, ösz-

szesen hány tagból álljon a testület, változzanak-e az öt regionális csoport képviseleti arányai, 

szükség van-e továbbra is a vétó-rendszerre, s ha igen, milyen feltételekkel, milyen „finomítá-

sokkal‖ lehessen azt alkalmazni, valamint miként lehet interaktívabbá tenni a testületnek a 

többi ENSZ-szervhez fűződő viszonyát. S a helyzet annyiban is bonyolult, hogy az ENSZ-

reform e legérzékenyebb kérdésében az erővonalak nem csak egyes ország-csoportok, regio-

nális csoportosulások között húzódnak, hanem azokon belül is. 

 

A Biztonsági Tanácsnak tökéletesítenie kell az ENSZ békefenntartási és békeépítési te-

vékenységét, különös tekintettel arra, hogy e tevékenység az elmúlt években robbanásszerű 

növekedést mutatott, amire az ENSZ apparátusa nem igazán volt  

felkészülve. E téren le kell vonni a tanulságokat a kilencvenes évek délszláv és ruandai 

békefenntartási műveleteinek keserű tapasztalataiból és határozottan szakítani kell a „totális 

semlegesség‖ hamis illúziójával. A világszervezet, az érintett regionális szervezetekkel vagy 

országcsoportokkal karöltve, csak akkor lehet hiteles békefenntartó és béketeremtő, ha a soft 

power szerepe mellett mellett vállalja a kockázatokat, hogy hard powerként is fellépjen. Eh-

hez viszont szükség van a Biztonsági Tanács jelenlegi és jövőbeni állandó tagjainak közös 

döntésére. 

 

Ma már általánosan elfogadott megállapítás, hogy a Biztonsági Tanács csak akkor felel-

het meg feladatainak, ha sorai között tudja az olyan nagy lélekszámú és kiterjedésű, komoly 

gazdasági teljesítményt nyújtó államokat, mint például India, Brazília, Japán, Németország, 

Dél-Afrika. Ugyanakkor súlyos politikai tartalommal terhelt komoly viták zajlanak arról, mi-

lyen minőségben legyenek jelen ezek az államok a Biztonsági Tanács munkájában. Egyértel-

művé kell tenni, hogy az e testületben való állandó tagsággal együtt jár az aktív, nem regioná-

lis, hanem globális felelősségvállalás, legyen szó a konfliktuskezelésről, a gazdaságfejlesztés-

ről vagy az ENSZ költségvetéséhez való hozzájárulásról. Bárhogy is történjenek a reformáló, 

újító intézkedések, ennek során nem szabad szem elől téveszteni annak alapvető szükségét, 
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hogy a Biztonsági Tanács – mint az ENSZ sajátos, a Közgyűléssel ellentétben nem a tagál-

lamok szuverén egyenlőségén alapuló, szűk körű testülete - továbbra is megőrizze az Alap-

okmányban számára kijelölt funkciókat és a nemzetközi biztonsági rendszer sarokköve ma-

radjon. S mivel szorít az idő, célszerű lenne határidőt szabni a világszervezet - mindenek előtt 

a Biztonsági Tanács jelenlegi állandó tagjai - számára a szükséges reformlépések megtételére, 

hiszen az Alapokmány rendelkezései szerint ehhez elengedhetetlen valamennyi állandó tag 

hozzájárulása. 

 

Habár a világot jobbító törekvésekben mindenkinek osztoznia kell, s azokat valódi part-

nerségi viszonyrendszerben lehet csak megvalósítani, tény, hogy e feladatban vezető, dinami-

záló, inspiráló szerepet kell vállalniuk a hagyományos és feltörekvő hatalmaknak egyaránt. A 

feltörekvő hatalmak még nem rendelkeznek olyan globális kisugárzással, még nem tanúsíta-

nak olyan planetáris magatartást, mint a Biztonsági Tanács állandó tagjai által képviselt ha-

gyományos hatalmak, nélkülük azonban e kölcsönösen összefüggő világunkban nem lehet 

megnyugtató és hosszú távú megoldásokat találni földgolyónk bajaira. Ezen az úton képezne 

jelentős lépést a Biztonsági Tanács érdemi reformjának véghezvitele. 

Az ENSZ-reform egyéb vonatkozásai 

Az ENSZ-reform keretében az eddiginél szigorúbb pénzügyi fegyelmet kell érvényesí-

teni a világszervezet apparátusának szervezeti egységei és munkatársai irányában a beszámol-

tathatóság, az egyéni felelősség vonatkozásában. Egyúttal oda kell hatni, hogy a tagállamok is 

tartsák be a költségvetési fegyelmet, időben és teljes mértékben tegyenek eleget fizetési köte-

lezettségeiknek, és ha szükséges, élni kell az Alapokmányban megjelölt szankciókkal vagy 

más jellegű intézkedéseket is hozhatók. Meg kell vizsgálni a világszervezet rendkívül ala-

csony, az elmúlt években nulla reálnövekedést mutató, évi mintegy két milliárd dollár összegű 

rendes költségvetése növelésének lehetőségét. Emellett továbbra is szükség lesz arra, hogy a 

világszervezet – másodlagos anyagi forrásként - támaszkodhasson az önkéntes pénzügyi hoz-

zájárulásokra és a donor-tevékenységre is. Az ENSZ-apparátus szakmai és személyzeti tevé-

kenységét racionalizálni szükséges, átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá kell tenni. Az egyes 

tagállamokban folytatott fejlesztési ENSZ-tevékenységet hatékonyabbá kell tenni, folyamato-

san fel kell lépni a korrupciós jelenségek ellen és helytelen menedzselés esetén határozott 

nyilvános bírálatot kell megfogalmazni az adott országban dolgozó ENSZ-alkalmazottakkal 

vagy a szóban forgó kormánnyal szemben. Az ENSZ és szakosított szerveinek fejlesztési 
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programjai, egy megfelelő monitoring rendszerre támaszkodva és az adott tagállam prioritása-

ihoz és sajátosságaihoz igazodva, nagymértékben hozzájárulhatnak a nemzetközi kapcsolatok 

egészségesebbé tételéhez. 

  

Törekedni kell arra, hogy a Közgyűlés teljes mértékben betöltse az Alapokmányban 

megjelölt feladatait. A közgyűlési elnöki tisztséget és hivatalt meg kell erősíteni, fokozottab-

ban reflektorfénybe kell állítani. Növelni kell a Közgyűlésnek a Biztonsági Tanáccsal való 

kapcsolatai érdemi vonatkozásait és intenzitását. Alapvető érdek, hogy a Közgyűlés elősegítse 

a különböző regionális szervezetek megerősödését, el kell mélyítenie velük a partneri vi-

szonyt, hogy együttesen, e szervezetek komparatív előnyeit felhasználva, hatékonyan léphes-

sen a fejlesztési, konfliktuskezelési és újjáépítési munkálatok terén. Külön figyelmet érdemel 

a konfliktusok utáni rehabilitációs tevékenység, ahol az ENSZ-nek a megnövekedett feladatok 

következtében tovább kell fejlesztenie képességeit a humanitárius szükségletek kielégítése, a 

jogállamiság biztosítása, a helyi közigazgatás fejlesztése, a közvetítés és békítés, az állami 

funkciók helyreállítása terén. A világszervezetnek ki kell alakítania az ilyen feladatok végre-

hajtására képes nemzetközi szakértői állományt. Megfelelő körültekintéssel és a politikai ér-

zékenységek figyelembe vételével, e problémák kezelésében érdemi együttműködést kell ki-

építenie a két legszofisztikáltabb regionális szervezettel, a NATO-val és az Európai Unióval. 

A különféle kérdések megvitatása kapcsán, mielőtt azok hivatalos fórumok elé kerülnének, 

jóval több lehetőséget kell nyújtania a tagállamoknak nem-hivatalos megbeszélésekre, zártkö-

rű konzultációkra, sőt ösztönöznie kell azokat. Az ilyen lehetőségek igénybevételét a tagál-

lamok maguk is kezdeményezhetik. A kialakult fenntartások, görcsök, erővonalak oldását 

szolgálhatják a hagyományos csoporttagozódásokon túllépő kezdeményezések, melyeket kü-

lönféle regionális csoportokhoz tartozó tagállamok közösen tesznek. 

 

Az ENSZ-nek fokozottabban nyitnia kell a civil társadalom különféle komponensei felé. 

A mai globalizált világban, a hírforrások és hírek teljes hozzáférhetőségének viszonyai között 

a nemzetközi kapcsolatokat és érintkezést nem lehet a kormányok és hivatalos szervek, ható-

ságok exkluzív területének tekinteni. A civil társadalom ugyan objektív okok miatt soha nem 

helyettesítheti az államokat, de egyre növekvő hatását, a közvéleményre gyakorolt befolyását, 

mozgósító erejét, lokális és regionális tapasztalatait az ENSZ-nek is kamatoztatnia kell. Több 

lehetőséget kell nyújtani számára, hogy véleményét, javaslatait közvetlenebb módon is továb-

bíthassa a világszervezetben mind a tagállamok, mind az ENSZ apparátusa felé. Célszerű idő-

ről-időre megvizsgálni, hogy megfelelő infrastruktúra áll-e rendelkezésre a különféle nemzeti, 
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regionális és nemzetközi civil szerveződésekkel való kapcsolattartáshoz, valamint e szervező-

déseknek a tagállamokkal folytatandó párbeszédéhez. E tevékenység eredményességének 

egyik alapfeltétele természetesen az, hogy az ENSZ és tagállamai hiteles és reprezentatív 

szervezetekkel álljanak kapcsolatban. Ki kell alakítani az ehhez szükséges kritériumokat. Ez 

szavatolhatja, hogy gyümölcsöző együttműködés alakuljon ki velük, mely érdemi módon elő-

segítheti a világszervezet céljainak elérését, érdekeltté téve ebben, akár helyi szinten is, a tag-

országok lakosságát. 

 

A civil társadalom különböző összetevőinek jelentős szerepe lehet a globális veszélyek 

elleni nemzetközi fellépésben. E tevékenység fontos összetevője lehet a magánszféra, amely 

anyagi hozzájárulással, megfelelő technológiai háttérrel felvértezve is segítheti az ENSZ 

munkáját. Az önkormányzatok, az érdekvédelmi szervezetek, az oktatási intézmények és a 

kutatás-fejlesztésben aktív tudományos élet el nem hanyagolható részt vállalhatnak e fellé-

pésben. E vonatkozásban is rendkívül fontos szerepet játszik az ENSZ kommunikációs politi-

kája, melynek egyik fő célja, hogy a média, mint a civil társadalom szerves része, a világszer-

vezet „szürke‖, de annál fontosabb tevékenységéről is hírt adjon és kiegyensúlyozott, reális 

képet mutasson be az ENSZ munkájának teljes spektrumáról. A mai hírvilágban ezt nem 

könnyű elérni, de folyamatos erőfeszítéseket kell tenni, hogy meg lehessen akadályozni az 

ENSZ egyoldalú, időnként negatív, szenzációhajhász bemutatását. A mai körülmények között 

az ENSZ és a civil társadalom közötti folyamatos párbeszéd és partnerségi fellépés  integráns 

részét kell képezze e század nemzetközi biztonsági rendszerének. 

A nemzetközi jog továbbfejlesztése 

A világszervezet működésében többször zavart okoz, hogy egyes tagállamok mást és 

mást értenek bizonyos kifejezéseken, illetve az, hogy a mai világ realitásai túlléptek egyes 

korábban megfogalmazott tételeken. Elsősorban a nemzetközi jog egyes alapelvei kapcsán 

jelentkeznek olyan nézetkülönbségek, amelyek a tárgyalások során vagy döntésképtelenség-

hez vezetnek vagy olyan diplomáciai formulákban öltenek testet, amelyek sokszor ellentétes 

módon interpretálhatók. A jelenkori nemzetközi kapcsolatok ezernyi kérdése feszegeti az 

olyan témák értelmezésének kereteit, mint a szuverenitás fogalma, a belügyekbe való be nem 

avatkozás, az erőszak alkalmazásának tilalma, az emberi jogok tiszteletben tartása, a népek 

önrendelkezési joga, stb., s ezek egymáshoz való viszonya. Vezető személyiségek, köztük a 

legutóbbi ENSZ-főtitkár, tettek ezzel kapcsolatos előremutató politikai megnyilatkozásokat, 
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de ez nem elégséges. Egyre gyakrabban vagyunk szemtanúi a nemzetközi béke és biztonság 

fenntartásáért elsődleges felelősséget viselő Biztonsági Tanács bénultságának és – ennek kö-

vetkeztében - olyan akcióknak, amelyek kilépnek az évtizedek során kialakult jogi keretek 

közül. Ezek, függetlenül indokolt vagy indokolatlan voltuktól, bizonytalansági elemeket visz-

nek az államközi kapcsolatokba. A nagyon is konkrét politikai ellentétekben gyökerező fe-

szültségek feloldására megfelelő nemzetközi jogi fórumokon kellene megkísérelni újrafogal-

mazni a nemzetközi élet eseményei okán széttöredezett konszenzusokat, s ha ez nem lehetsé-

ges,  ésszerű, általánosan elfogadható kompromisszumokat kell létrehozni, hogy előre léphes-

sünk az egyre sürgetőbb problémák kezelése terén. Az ebbeli törekvések során ugyanakkor az 

ENSZ tagállamai közötti teljes összhangra valószínűleg nem számíthatunk. 

A feltörekvő országok 

Az ENSZ-nek csak akkor lehet jövője, ha tevékenységébe fokozottabban bevonja az ún. 

feltörekvő országokat. A következő évek várható trendjei alapján érdemes lesz odafigyelni az 

olyan államokra, mint a fent említett India, Brazília, Japán, Németország, Dél-Afrika, továbbá 

Mexikó, Indonézia, Törökország, Egyiptom, Argentína vagy Nigéria. A világszervezetnek 

külön figyelmet kell fordítania arra, - s ebben a fejlett nyugati demokráciáknak kiemelt szere-

pük van, - hogy megakadályozza a több vonatkozásban jelentkező Észak-Dél ellentétek to-

vábbi elmélyülését, és minden módon elősegítse a kultúrák és civilizációk közötti párbeszéd 

fenntartását. Ezt a feladatot következetes módon állandóan napirenden kell tartani, mivel mai 

világunkban az emberi jogok helyzetének vizsgálata kapcsán egyre növekednek a tagállamok 

eltérő politikai és vallási kiindulópontjaiból fakadó véleménykülönbségek. Az ENSZ vesztét 

okozhatja, ha tagállamai – mind a fejlett, mind pedig a fejlődő országok – képtelenek kezelni, 

különösen válságos időkben, a köztük lévő feszültségeket és tehetetlennek bizonyulnak a fun-

damentalizmusok, egyéb szélsőségek, a demagógiák és intoleranciák elleni hatékony fellépés-

re. E vonatkozásban nyilvánvalóan a legnagyobb jelentősége a közel-keleti konfliktus tárgya-

lásos, két-állami alapon való megoldásának lenne. Úgy tűnik, ennek az évtizedes válságnak a 

nyugvópontra helyezése gyakorolhatná a leghatékonyabb befolyást a jelzett negatív jelensé-

gek gyengítésére. Ebben a megújuló transzatlanti közösség és a mérsékelt iszlám világ össze-

fogása az ENSZ-ben is sokat segíthet. 
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A nukleáris fegyverek 

Mindent meg kell tenni a nukleáris fegyverek elterjedését tiltó szerződés megrendült hi-

telességének helyreállítására. Ez nagy mértékben függ bizonyos regionális válsággócok  és 

egyes államokkal e témában folytatott tárgyalások további alakulásától. Fontos szerepet játsz-

hat a kölcsönös bizalom erősítésében az Egyesült Államok azon szándékának kinyilvánítása 

is, hogy a nukleáris fegyverek elterjedését tiltó, jelenleg érvényben lévő rendelkezések betar-

tásán túl végső célként meghirdeti egy nukleáris fegyvermentes világ létrehozását. Természe-

tesen ennek alapvető feltétele az ilyen fegyverek, az ezek kiépítésére irányuló katonai prog-

ramok felszámolása kivétel nélkül mindenütt, s szigorú nemzetközi ellenőrző intézkedések 

bevezetése a későbbi esetleges ilyen állami ambíciók vagy nem-állami, azaz terrorista üzel-

mek lehetetlenné tételére, valamint a békés célú nukleáris programok folyamatos figyelemmel 

kisérésére. Ennek sürgősségét még inkább aláhúzza az a tény, hogy a környezeti aggodalmak 

és az olaj- és gázpiac bizonytalansága együttesen újjáéleszti a nukleáris energia iránti keresle-

tet. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi nemzetközi viszonyok egyelőre nem kedveznek a nukleáris 

fegyverek teljes felszámolását célzó radikális fordulatnak, de a szándék közzétételének nem-

zetközi légkört javító hatása kétségtelen.  Az előrelépésre ezen és számos más fontos területen 

(éghajlatváltozás, terrorizmus, energia, stb.) feltétlenül szükség van Oroszország együttműkö-

désére is. 

Éghajlati problémák 

Hasonló módon, az emberiség túlélése szempontjából sürgetően jelentkezik az éghajlat-

változással összefüggő ENSZ keretmegállapodás továbbfejlesztése, újabb gázkibocsátási cél-

kitűzések meghatározása a következő évtizedekre. Az Egyesült Államok e témához való új 

hozzáállása reményt adhat, hogy sikerül előrelépni e területen. Előrejelzések szerint a világ-

nak hét év áll rendelkezésére olyan intézkedések meghozatalának megkezdésére, amelyek az 

évszázad közepéig megakadályozhatják a pusztító emberi, környezeti és gazdasági hatásokkal 

járó globális hőmérsékletváltozásokat. 

Közvetlen feladat 

A sürgetően jelentkező kihívásokhoz igazodó, már most is körvonalazódó ENSZ-

napirend megvalósítása nem tűr halasztást. A 2010. évi Milleniumi Csúcs megfelelő alkalom 

lesz az erre irányuló tevékenység dinamizálására, habár arra nem számíthatunk, hogy az előt-



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 13 

tünk álló feladatok rövid vagy középtávon végrehajthatók. Ez nem egyszeri döntés, hanem 

csak egy hosszabb folyamat végeredménye lehet. A jelenlegi kritikus időszakot arra kell fel-

használni, hogy egy kusza, nehezen kezelhető ad hoc jellegű nemzetközi rendszer veszélyét 

elhárítva, megszilárdítsuk a szabályokon, általánosan elfogadott előírásokon nyugvó nemzet-

közi rendet. 
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Dunay Pál 

Takaréklángon. Az EBESZ hozzájárulása a nemzetközi 

biztonsághoz a következő években 

 
A nemzetközi kapcsolatok egyes elemeire vonatkozó jövőbe mutató elemzések általá-

ban a közelmúlt tendenciáiból vonnak le következtetéseket. Egy évtizedes előretekintés mel-

lett ezen az alapon az előrejelzés 1982-ben nem vett volna tudomást az 1989-es forradalmak-

ról és a Szovjetunió felbomlásáról, 1992-ben pedig a nemzetközi biztonság alapvető temati-

kus átrendeződéséről az amerikai neokonzervatív ideológia állami politikává alakítása és a 

2001-es terrorista támadások nyomán. Mindez óvatosságra és szerénységre kell intsen. Miért 

is gondolhatnánk, hogy pontosabban tudjuk megjósolni a a jövőt most, mint korábban? 

Ez a tanulmány az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
1
 fejlődési kilátá-

saival foglalkozik. A közelmúlt tendenciáiból indul ki. Figyelembe veszi a nemzetközi politi-

ka általános fejlődését valamint a globális és a regionális intézményi  struktúra alakulását és 

ebből kísérel meg következtetéseket leszűrni a jövőre vonatkozóan. 

A nemzetközi rendszer fejlődése: A következő évek a közelmúlt fényében 

A hidegháború végét követően megváltozott a nemzetközi biztonság tematikája. A glo-

bális konfrontáció, beleértve a legitim nukleáris hatalmak közötti nukleáris szembenállást, 

megszünt. A szimmetrikus – klasszikus államközi – fegyveres konfliktus veszélye a fejlett 

világban lehanyatlott, s lényegében Afrikára és a szélesen felfogott, a Közel-Kelettől a pakisz-

táni-indiai határig terjedő, ázsiai válságövezetre korlátozódott. Ezt a benyomást érdekes mó-

don még Jugoszlávia véres felbomlása sem ásta alá. A négy évig tartó háború csak annak kö-

vetkeztében vette magára az államközi fegyveres konfliktus sajátosságait, hogy az utódállam-

ok elismerése nyomán nemzetközi jogi értelemben államközivé alakult. A klasszikus állam-

közi biztonság problémái helyébe más kérdések léptek. 

A hidegháborút követő ébredés korszakának elsőszámú kérdése az volt, vajon vissza-

fordíthatatlannak tekinthető az a változás, aminek nyomán túlhaladták a kelet-nyugati szem-

benállást. Erre néhány év tapaszatalata fényében nagy biztonsággal igent lehetett mondani. A 

következő kérdés az volt, a szembenállás megszünése tovaterjed-e globálisan az annak kö-

                                                 
1
 A dolgozatban mindenütt az EBESZ rövidítést és megnevezést használom annak ellenére, hogy tudom, a az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet név Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre tör-

ténő változására csak 1995. január 1-jei hatállyal kereült sor. 
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zéppontját képező régióból. Erre már jóval összetettebb választ lehetett adni. Nevezetesen azt 

lehetett megállapítani, hogy a regionális konfliktusok ugyan összefüggtek a domináns kelet-

nyugati szembenállással, de ugyancsak rendelkeztek sajátlagos okokkal. Ekkor merült föl a 

kérdés, van-e mód arra, hogy a dominanciára szert tett liberális demokráciák globálisan kiter-

jesszék befolyásukat. Biztonsági értelemben ennek lecsapódása volt a demokratikus béke 

koncepciója. A gyorsan terjedő elképzelés, hogy demokráciák nem indítanak háborút, leg-

alábbis más demokráciák ellen nem, arra enged következtetni, hogy minél sikeresebb a de-

mokratikus átalakítás, annál jobb a béke esélye. A béke övezetének globális kiterjesztése 

azonban nem vezetett sikerre. Nem sikerült a centrumból a perifériára exportálni a biztonsá-

got, a demokráciá terjesztésének kísérlete pedig csak részben lehetett sikeres.  

A következő szakaszt az jellemezte, hogy új domináns fenyegetés jelent meg: a terro-

rizmus. A globális biztonság szinpadán a 2001. szeptember 11-i terrortámadás kapcsán jelent 

meg, amikoris a nemzetközi biztonsági rendszer perifériája gyakorolt hatást a rendszer közép-

pontját alkotó államra, s ezen keresztül magára a rendszerre. Ez strukturális fordulatot jelen-

tett annyiban, amennyiben immáron nem az volt a kérdés, miként tud hatni a centrum a perifé-

riájára, hanem az, képes-e a központ elszigetelni magát a periféria kedvezőtlen hatásától. 

Megfordult hát a hidegháború idején fennállott  helyzet. A periféria hatása nőtt, a centrumé 

pedig relatív értelemben csökkent, hiszen utóbbi nem tudta megakadályozni az előbbi saját 

belső konfliktusait és azok – kártékony - hatását a központra. Mindeközben nemcsak a nem-

zetközi biztonság tematikája változott meg, hanem a nemzetközi rendszer struktúrája is. Ez 

pedig valamennyi központi szereplőtől alkalmazkodást követelt. 

Az Egyesült Államok számára az jelentette a kihívást, hogy egyedül maradt globális 

vezető szerepével. Míg a bipoláris nemzetközi rendszerben Amerika hatalmát a Szovjetunió 

katonai ereje és befolyása korlátozta, addig a poszt-bipoláris rendben ez megszünt. A korlát-

lan hatalom illúziójából olyan politika következett, ami hitelt adott ennek az illúziónak. Bár 

hosszan lehetne amellett érvelni, hogy a hidegháború vége óta – egészen az Obama-

adminisztráció hivatali idejének kezdetéig – folyamatosság érvényesült az Egyesült Államok 

nemzetközi kapcsolataiban, mégis érdemes pontosítani az értékelést. Nevezetesen annyiban, 

amennyiben a George W. Bush elnökségével azonosítható időszakig, pontosabban annak má-

sodik évéig, nem volt világos, mit is jelent az „egypólusú pillanat‖ a nemzetközi rendszerben. 

Addig is előálltak olyan helyzetek, amikor az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyta más 

államok véleményét, s ez csak abban az esetben kifogásolható, amikor valamilyen szervnek 

vagy testületnek a kizárólagos jogkörét sértették. Ilyen helyzet állt elő akkor, amikor külön-

böző államok az Egyesült Államok vezetésével államközi viszonyban fegyveres erőszakot 
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alkalmaztak, így 1999-ben Jugoszlávia, majd 2003-ban Irak ellen. Az egypólusú pillanat kö-

vetkezésképpen nem korlátozódott a George W. Bush adminisztráció hivatali időszakára. Kü-

lönbséget jelentett a korábbiakhoz képest azonban az, hogy míg a George H. Bush és a Clin-

ton adminisztráció kooperatívan kísérelte meg érdekeit és fölényét érvényesíteni a nemzetközi 

rendszerben, addig a George W. Bush-adminisztráció néhány fontos ügyben, mint például az 

Irak elleni háború megindítása, nem hagyott más választást partnereinek, mint azt, hogy vagy 

kövessék irányvonalát vagy pedig hagyják az Egyesült Államokra, hogy egymaga vegye ke-

zébe az ügyet. Az Egyesült Államoknak ez a nemzetközi alkalmazkodása nem lehetett sike-

res. Mindenekelőtt azért nem, mert lényegében minden más szereplő érdekeivel ellentétben 

fölszámolta volna a szuverén entitásokra épülő széttagolt nemzetközi rendszert vagy legalább-

is kísérletet tett erre. Egyidejűleg elérte azt, hogy lehanyatlott némelyik nemzetközi politikai 

intézmény, egyebek mellett az ENSZ-nek a Biztonsági Tanácsba összpontosuló része. Ezzel 

éppenhogy visszájára fordult a multilateralizmust intézményekkel fokozatosan erősítő, a nem-

zetközi politika mind nagyobb részét szervezetek felé terelő nemzetközi rendszer. Mindenek-

előtt Washington magatartásának volt betudható az, hogy a hidegháború utáni nemzetközi 

rendszerben nőtt a geopolitika, a befolyási övezetek szerepe. Hiszen ahelyett, hogy példát 

mutatott volna abban a tekintetben, miszerint a kinyilvánított liberális elveket tevékenysége 

középpontjába állítja, távolságot hozott létre elvei és politikai gyakorlata között. Sokan meg-

alapozottan következtettek arra, hogy a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozásában a hideg-

háború vége után és különösen a George W. Bush adminisztráció tevékenysége nyomán újra a 

realista iskola vitt a legközelebb a valóság megismeréséhez. 

A hidegháború korabeli nemzetközi politika másik meghatározó szereplőjének, a 

Szovjetuniónak – pontosabban a magát a Szovjetunió meghatározó utódállamának tekintő 

Oroszországnak – ugyancsak keresztül kellett mennie az alkalmazkodási folyamaton. Egyet-

len szempontból volt előnyösebb helyzetben, mint az Egyesült Államok. Nevezetesen annyi-

ban, amennyiben nem volt választása. Tudomásul kellett vennie a fájdalmas tényt: Elvesztette 

korábban élvezett státuszát a nemzetközi rendszerben búcsút inthetett befolyási övezete egyik 

majd másik részének és azon a szinten kellett betagozódnia, amire teljesítménye jogosította. 

Így vált a Nyugat nem egyenrangú partnerévé. Új helyzete azonban oly távolesett korábbi 

szuperhatalmi státuszától, hogy aligha lehetett azt gondolni, tartósan belenyugszik új helyze-

tébe. Különösen azért nem, mert rövid idő elteltével megkezdődött alárendelt helyzetének orra 

alá dörgölése. Nemzetközi döntések sora született, amivel nem értett egyet, tekintet nélkül 

arra, hogy ez a megítélése helytálló volt-e avagy sem. Fokozatosan kialakult az orosz sérelmi 

politika. Nemzetközileg éppúgy, mint belpolitikai okból megkezdődött korábbi státuszának 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 17 

felülvizsgálata. Elébb – a kilencvenes évek közepétől – Moszkva még csupán valamiféle 

meghatározhatatlan nagyhatalmi helyzetet igényelt magának, aminek helyébe a 21. század 

kezdetétől az lépett, hogy a több pólusú nemzetközi rend(szer) egyik pólusává lépjen elő. Eb-

ben támogatta az, hogy az igény felmerülését nem sokkal követően megváltoztak Oroszország 

gazdasági körülményei. 2003-4 körül rohamos gyarapodásnak indult az orosz gazdaság. Nőtt 

a nermzeti jövedelem, Oroszország a világgazdasági ranglistákon előre lépett. A politikai ve-

zetésnek pedig lehetősége nyílt arra, hogy a társadalmi konszenzust az emberek arra az érzeté-

re alapozhassák, hogy javul az életszinvonal. Ennek alapját azonban nem az teremtette meg, 

hogy Oroszország modern, globálisan a legfejlettebb gazdaságokkal vetélkedni képes állam-

má vált, hanem az energiahordozók árának átmeneti – 2008 nyaráig tartó – fellendülése. A 

politikai konszolidáció, a putyini időszak rendteremtése és Oroszország jövedelem-termelő 

képessége együtt teremtette meg azt a benyomást, hogy joggal aspirál a multipoláris rendszer 

egyik pólusának szerepére. Ehhez járult hozzá az, hogy a múltból örökölt nemzezetközi kap-

csolat-rendszere, az Egyesült Államokkal, mint a rendszer központi szereplőjével a George 

W. Bush adminisztrációig valamilyen szinten megőrzött különleges kapcsolata, európai (regi-

onális) nagyhatalomként való elismertsége és a regionális konfliktusok kezelésében megőrzött 

befolyása Oroszország relatív szerepcsökkenését mérsékelte. Alkalmazkodása tehát nem azál-

tal sikerült, hogy státusz igényei összhangba kerültek lehetőségeivel, hanem annak nyomán, 

hogy lehetőségei nőttek meg. Immáron csak az a kérdés, hogy ez az átmeneti összhang meg-

bomlik-e és amennyiben igen, miért. Úgy tűnik, annak van legnagyobb esélye, hogy a gazda-

sági váltóállítás (modernizáció) elmaradása miatt a pólus igény csak részben lesz tartalommal 

megtölthető, s így – annak ellenére, hogy hosszabb távon a nyersanyag-források értékesítésé-

ből származó bevételek újbóli növekedésére lehet számítani – ismét elválik egymástól a stá-

tusz-igény és a valóság. Még mielőtt gazdasági determinizmus vádjával lenne a dolgozat illet-

hető, ki kell jelenteni, hogy Oroszország globális befolyásolási képessége, regionális ereje a 

poszt-szovjet térségben, a szovjet múltra épülő diplomáciai tapasztalata segíthet az igény és a 

valóság közötti távolság áthidalásában. Oroszország a nemzetközi politikában ugyancsak azt 

az utat választotta, hogy ne alkalmazkodjék a megváltozott körülményekhez, hanem globális 

igényekkel rendelkező regionális nagyhatalomként próbálja meg visszaforgatni az időt. 

Oroszország alkalmazkodása is csak részben volt sikeres, ami még további összeütközésekhez 

vezethet. 

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi rendszer több fontos résztvevője, beleértve az eu-

ro-atlanti térség fent említett meghatározó szereplőit, a realista iskolával rokonítható nézeteket 

vallott magáénak, geopolitikai megfontolásokra építette nemzetközi politikáját a hidegháborút 
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követő időszakban, különösen érdekes az, hogyan illeszkedett be a kialakuló helyzetbe az az 

entitás, amely nemzetközi politikai értelemben a hidegháború lezártának köszönhette létét. Az 

Európai Unió, amely a maastrichti u.n. uniós szerződésben vallotta magát először nemzetközi 

politikai szereplőnek, értékalapú politikát vall. Beilleszkedése az újonnan kialakuló nemzet-

közi rendszerbe ugyancsak részben lehetett sikeres. Mindenekelőtt azért, mert új szereplőként 

több olyan fontos sajátossága van, ami elkülöníti más szereplőktől. Nevezetesen az Európai 

Unió az egyetlen olyan meghatározó szereplője a nemzetközi rendszernek, amely nem állam, 

hanem belsőleg tagolt entitás, amelynek szuverén államok.az alkotó részei. Folyamatosan 

nem garantálható belső egysége, miként ezt az elmúlt két évtizedben megfigyelhettük, leglát-

ványosabban a 2003-as iraki háború kapcsán. Következésképpen az EU kül- és biztonságpoli-

tikája a legkisebb közös nevező elfogadására épült. Politikai eszközei között elsőbbséget ad a 

nem katonai eszközöknek. Összességében az Európai Unió a nemzetközi politika idegen sze-

replője maradt. Idegensége, alkalmazkodásának sikertelensége, egységének hiánya meglehet, 

többet árult el a nemzetközi politikáról, arról, merre ment a nemzetközi rendszer, mintsem 

magáról az Unióról. 

Európának, s ezen belül a magvát képező Európai Uniónak, az alkalmazkodás legna-

gyobb kihívását minden bizonnyal nem csak az jelentette, hogy más elvek mentén szervező-

dött szereplőkkel kellett együttműködnie, hanem az, hogy a kontinens státusza fokozatosan és 

alapvetően változott meg. Európa – évszázadok után – sem a nemzetközi konfliktusnak, sem 

pedig a nemzetközi hatalomnak nem központja többé. Ezzel meglehetősen nehéz együttélnie. 

Erre engednek következtetni azok az érthető erőfeszítések, hogy fenntartson egy letünőben 

lévő státuszt és pozíciót. Ez részben sikeres lehet, tekintettel arra, hogy az EU továbbra is a 

világ legnagyobb kereskedelmi tömbje, a világ bruttó nemzeti termékének mintegy 23-24 

százalékát állítja elő és pozíciója még mindig erős a nemzetközi politikában, különös tekintet-

tel az európai nagyhatalmakra. Ugyanakkor civilizációs értelemben immáron nem amerikai 

vagy európai modellről beszélhetünk, hanem nyugati modellről. Részben azonban olyan al-

kalmazkodást tett szükségessé, aminek mértékét az EU Európa még nem vett tudomásul, ha-

nem ellenáll a státuszvesztésnek. 

Következésképpen, míg Európa fejleményei döntő fontosságúak a kontinens államai 

és polgárai számára, mindaz, ami ott történik világméretekben – különösen a globális bizton-

ság tekintetében - csökkenő jelentőségű. Ennek legjobb bizonyítékát azok a szereplők nyújt-

ják, amelyek maguk globális szereplők. Ilyen mindenekelőtt az Egyesült Államok, de egyre 

inkább ilyenek azok a szereplők, amelyek jelenleg ugyan regionális hatalmak, de befolyásuk – 
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különböző okokból – túlterjed saját térségükön, mint például Kína, Oroszország és egyre in-

kább India is. 

Összességében, a nemzetközi rendszer fejlődése a kelet-nyugati konfliktus befejeződé-

se óta sok tekintetben nem volt kedvező egy olyan politika számára, amely tartósan megerősí-

tette volna a nemzetközi intézmények szerepét, amely a realista politikába való visszahullás 

helyett a multilateralizmust és a liberális intézményi politikát mozdította volna elő. 

A nemzetközi rendszer e három szereplőjének kiragadása, természetesen nem véletlen. 

Arról a három résztvevőről van szó, amelyek szerepe meghatározó az euro-atlanti térség poli-

tikájának alakításában. Amennyiben ezeknek az entitásoknak az alkalmazkodása nem vezet 

arra, hogy a nemzetközi szervezetek szerepe nőjön, hogy a liberális-intézményi modell terjed-

jen, akkor a nemzetközi intézmények marginalizációja elkerülhetetlen. Ebből a keretből leve-

zethető az, ami az EBESZ-szel történt az elmúlt két évtizedben és az is, ami a következő 

években történni fog. 

Az EBESZ látszólagos és valós problémái 

Európa az a kontinens, ahol a regionális nemzetközi szervezetek szövedéke a legsűrűbb, s 

amelyet gyakran állítanak követendő példaként más földrészek államai elé abban a feltevés-

ben, a multilaterális, intézményes nemzetközi együttműködés stabilitást eredményez, hozzájá-

rul a békés államközi kapcsolatokhoz. A számos regionális intézmény között azonban csak 

egy politikai szervezet van Európában, amelynek minden európai és két észak-amerikai állam 

egyenjogú alapon tagja, s ez az EBESZ. 

Stukturális akadályok és nehézségek 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel foglalkozó elemzések túlnyomó több-

sége abból indul ki, hogy a szervezet és elődje az Európai Biztonsági és Együttműködési Ér-

tekezlet az elmúlt 35 évben hosszú ideig sikeresen járult hozzá a kontinens biztonságához, 

míg a Szervezet legalább tíz esztendeje nehézségekkel néz szembe, elismertsége csökkent. 

Vannak, akik az EBESZ tartós válságáról beszélnek. Mások óvatosabban a szervezet szerep-

vesztéséről beszélnek. Leggyakrabban azt mérlegelik, miként hatott az EBESZ-re az a tény, 

hogy fokozatosan „elváltak az utak‖ és a kibővült Nyugat és az összezsugorodott Kelet eltérő 

politikai napirendet vallott magáénak. Mint erről később szó lesz, ez valóban a problémák 

gyökere, ám mégis érdemes közelebbről megvizsgálni azt, melyek voltak azok a korlátok, 
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amelyek erre a hanyatlásra vezettek. Vannak ugyanis strukturális és intézményi okok, ame-

lyeket gyakran a politikai menetrendek mögé sorolnak, holott jóval nehezebb őket elhárítani. 

Megítélésem szerint ezek a következők: 

1. Az EBESZ az a szervezet, amelynek az euro-atlanti térség valamennyi állama egyenlő 

alapon tagja. Ezt legfontosabb előnyei és erősségei között szokták említeni. Valóban, az, hogy 

a régió minden állama jelen van, s egyenlő joggal vehet részt a szervezet tevékenységében, 

fontos előnynek mondható azokhoz az intézményekhez képest, amelyek államok kisebb cso-

portjának részvételére alapoznak. Ilyen kisebb csoportok azonban vélhetőleg nagyobb belső 

kohézióra tehetnek szert. Ugyanakkor azonban fel kell hívni a figyelmet néhány hátrányra is. 

Mindenekelőtt arra, hogy olyan kivételes esetektől eltekintve, mint amikor Európa és Észak-

Amerika minden állama ugyanazokat az elveket vallja és ugyanazokra az érdekekre alapozza 

politikáját a nagyobb létszámú szervezetnek általában gyengébb a kohéziója. Továbbá egy 

olyan szervezetben, amelyben minden résztvevő állam egyenlő joggal vesz részt és a döntések 

konszenzussal születnek, a döntések kikényszerítésének esélye meglehetősen gyenge, hiszen a 

résztvevő államok egyrészt nem fognak olyan döntéseket elfogadni, amelyek későbbi alkal-

mazása érdekeiket sérthetné, és ha netán mégis beleegyezésüket adnák olyan határozathoz, 

aminek megvalósítására valójában nem vágynak, akkor nem fognak olyan mechanizmusokat 

létrehozni, amelyek a döntések kikényszerítését lehetővé tennék. A tagállamok ráadásul gyak-

ran nem arra hivatkoznak, hogy nem akarnak egy korábban elfogadott határozatot végrehajta-

ni, hanem azt említik föl, hogy nem képesek arra. Végül, de nem utolsó sorban az, hogy a 

régió minden állama résztvevője az EBESZ-nek, megfosztotta a szervezetet attól az előnytől, 

hogy államok bejutásra törekvése járuljon hozzá legitimitásához. Emlékezetes módon, mind 

az Európai Unió, mind pedig a NATO jelentős legitimációs előnyt formált a csatlakozni vá-

gyó államok törekvéséből.
2
 

Az elmúlt két évtizedben a nagy nyugati intézmények, mindenekelőtt az EU és a 

NATO, arra törekedtek, hogy létrehozzanak olyan struktúrákat, amelyek segítik a „tagság – 

nem-tagság‖ dichotómia meghaladását. Nem érdemes itt kimerítő leltárt készíteni azokról a 

struktúrákról és hálózatokról, amelyek ezt segítették elő. Elegendő csupán a NATO esetében a 

Békepartnerségre, az Euro-Atlanti Együttműködési Tanácsra, a NATO-Oroszország Tanácsra, 

a NATO-Ukrajna Bizottságra és a NATO-Grúzia Bizottságra utalni, az EU esetében pedig a 

                                                 
2
 Magyarországon ugyan gyakrabban hangzik talán el az, milyen mértékben járult hozzá a tagságra törekvő ál-

lamok kormányzatának legitimációjához a csatlakozás céljának elérése, az akkori német kancellár Gerhard 

Schröder mégis rávilágított „az érem másik oldalára‖, amikor a NATO tekintetében kijelentette: „Új tagok fel-

vétele annak bizonyítéka, hogy a NATO továbbra is megnyerő.” Speech on the 41st Munich Conference on 

Security Policy, 2005. február 12. 2. old. Megtalálható a www.securityconference.de weblapon. 

http://www.securityconference.de/
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szomszédságpolitikát fölemlíteni. Mindezek azt eredményezték, hogy azok az államok, ame-

lyekre még hosszabb ideig nem csatlakoznak az említett két szervezethez, kiváltságos kapcso-

latot építettek ki velük. Következésképpen az EBESZ-nek az a kilencvenes évek elején-

közepén még fennállott szerepe, hogy összeköttetést hozzon létre az integrált Nyugat és a 

nem-integrált (ám integrálódni vágyó) Kelet között, elvesztette jelentőségét. 

Mindebből két tanulság adódik az EBESZ-re vonatkozóan: 1. Azoknak a szervezetek-

nek a jelentősége, amelyek regionálisan teljeskörű tagsággal rendelkeztek, lehanyatlott. 2. A 

Nyugathoz kötődő nem kiváltságos csatornák ugyancsak elvesztették jelentőségüket. Követ-

kezésképpen a teljeskörű tagság legalább annyira előny, mint amennyire hátrány. 

2. Az EBESZ fontos megkülönböztető ismérve volt az, hogy nem kellett tekintettel lennie a 

belső joghatóság határaira, hiszen már az 1975-ben aláírt Helsinki Záróokmánytól kezdődően 

módja volt arra, hogy olyan ügyekkel foglalkozzék, amelyek klasszikusan a résztvevő álla-

mok belügyét képezték. Tehette ezt az EBESZ átfogó biztonsági koncepciója jegyében, ami a 

szervezet biztonság-fogalmát nem korlátozta a politikai-katonai dimenzióra, hanem azt kiter-

jesztette nem csupán gazdasági és környezeti, hanem humanitárius kérdésekre is. Annak elle-

nére, hogy ezzel az EBESZ Helsinki óta küszködik, hiszen egyensúlyt teremtett a beavatko-

zásnak teret nyitó emberi jogok tiszteletben tartása és a beavatkozás tilalmának klasszikus 

nemzetközi jogi elve között, mégiscsak jól érzékelhető, hogy az EBESZ-nek a kezdetektől 

jobb esélye volt a belügyek határának átlépésére, mint más hagyományos kormányközi szer-

vezeteknek. Természetesen a helyzetben rejlő ambivalenciát mindazok az államok kihasznál-

ták, amelyek nem kívánták azt, hogy emberi jogi helyzetük nemzetközi figyelem és megítélés 

tárgyát képezze. A kelet-nyugati konfliktus befejeződésével azonban a helyzet – legalábbis 

átmenetileg – megváltozott, hiszen ha egyetlen állam sem tagadhatta azt, az emberi jogok 

tiszteletben tartása univerzális érték, akkor ennek kétségessé tételére, esetleges elvetésére az 

EBESZ-en belül sem volt módja. 

A helyzet azonban két tekintetben is megváltozott: a) Az emberi jogi és emberiességi 

megfontolások szerepe globálisan megnőtt. Tiszteletben tartásuk globális igénnyel jelent meg 

és egyben a nemzetközi biztonság területére is átvándorolt a humanitárius biztonság koncep-

ciójának alapjaként. Következésképpen az államoknak az a „védekezése‖, ami a belügyekbe 

való beavatkozás tilalmára épült, immáron nem csak Európában, hanem globálisan is további 

erózió alá került. b) Európában más szervezetek tevékenysége is „megrohamozta‖ a belügye-

ket. Az Európa Tanács, amely a hidegháború időszakában egyedi emberi jogsértésekkel fog-

lalkozott, keleti bővülése óta a politikailag jelentékenyebb emberi jogsértésekre és a demok-
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rácia előmozdítására fordítja figyelmét. Az Európai Unió tevékenysége a tagállamok és a 

partnerek irányába egyaránt könnyedén lépi át a „nemzetközi és a belügy‖ közötti határt. 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás és következményei ugyancsak átszabták a 

nemzetközi biztonság tematikáját globálisan éppúgy, mint regionális keretben. Elkerülhetet-

lenné vált, hogy olyan biztonsági kérdésekkel foglalkozzanak az államok, amelyek hagyomá-

nyosan belügynek voltak mondhatók, hiszen a transznacionális fenyegetések nem lehetnek 

eredményesek gyenge, széthullóban lévő államok vagy éppen korrupt biztonsági szolgálatok 

nélkül. Az államoknak kölcsönösen figyelmet kell fordítaniuk és együtt kell működniük egy-

más belső biztonsági fejleményeit illetően. Az EBESZ-nek akkor lehetett esélye arra, hogy 

megőrizze relevanciáját, ha tevékenységének súlypontja áthelyeződött azokra a biztonsági 

kérdésekre, amelyeknek központi a szerepe. Végeredményben a nemzeti és a transznacionális 

biztonsági kockázatok együttélésének az a hatása a nemzetközi biztonságra, hogy a választó-

vonal a „belső‖ és a „nemzetközi‖ között viszonylagossá vált. Az, hogy Európában más nem-

zetközi szervezetek is beléptek a belső joghatóság bástyái mögé és a nemzetközi biztonság 

tematikájának átrendeződése fényében az elsődleges fenyegetések többé már nem államközi-

ek, s igy más szervezetek figyelme is ezek felé fordul, együtt eredményezte azt, hogy az 

EBESZ különlegessége ebből a szempontból is véget ért. 

3. A nemzetközi szervezetek intézményi struktúrája tükrözi azoknak az államoknak az 

akaratát, amelyek azt létrehozták. Azok az érdekek azonban, amelyek fennálltak akkor, ami-

kor a szervezetet megalapították, idő közben megváltozhatnak Következésképpen a politikai 

változásokhoz képest némi késéssel szükségessé válhat a szervezeti felépítés hozzáigazítása a 

megváltozott körülményekhez. Az EBESZ esetében mindez meglehetősen különös, s immá-

ron tagadhatatlan, hogy a szervezet két tekintetben is rendkívül sajátos utat választott: a) 

Amikor a hidegháború végén az EBESZ intézményi struktúrájának kialakulása megkezdődött,  

a résztvevő államoknak az volt az elsődleges célja, hogy olyan szervezet jöjjön létre, ami nem 

kérdőjelezi meg felsőbbségüket, nem eredményez kiterjedt bürokráciát, nem hoz létre „euró-

pai ENSZ-et‖. Az intézményrendszer fejlődése tükrözte ezt a célt. Jó ideig kislétszámú szer-

vek alakultak, s bár 1992-ben létrehozták a főtitkári funkciót, ám ő csupán a fő adminisztratív 

vezető feladatát kapta. Gyenge intézményeknek azonban van egy hátulütőjük. Nevezetesen 

nem járulnak hozzá a szervezet stabilitásához olyan időszakokban, amikor a tagállamok (eb-

ben az esetben résztvevő államok) érdeklődése hanyatlik. Cserébe viszont valóban kicsi az 

esélye annak, hogy az intézmények bürokratikus alapon a tagállamok fejére nőjenek. Így ma-

radt a döntéshozatal a résztvevő államok kezében. Közöttük kiemelkedő  a soros elnök szere-

pe. A soros elnök az egy naptári évre ezzel a feladattal felruházott résztvevő állam külügymi-
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nisztere. b) Az EBESZ úgy hozott létre intézményeket, ahogy az európai biztonság változott. 

Az 1990-es évek kezdetén a Nemzeti Kisebbségek Magas Képviselője arra világított rá, hogy 

a kisebbségekkel való bánásmód biztonsági kockázatokat hordozhat. A Demokratikus Intéz-

mények és Emberi Jogok Hivatala a demokratikus átalakulás előmozdításában tüntette ki ma-

gát, amit tevékenységében egyre inkább a választások megfigyelésére helyeződő hangsúly 

váltott föl. Később jött létre a Média Szabadságával foglalkozó Képviselő funkciója, amit az 

Emberkereskedelem elleni kűzdelemmel foglalkozó koordinátor és különleges képviselő majd 

pedig a Terrorizmus elleni cselekvés egysége egészített ki. A két utóbbi ugyan az EBESZ 

Titkárságának részét képezi, ám az előbbiek egymás mellé rendelt intézmények. Következés-

képpen nem jött létre olyan hálózat, amiben egy intézménynek (minden bizonnyal a főtitkár-

nak) kiemelkedő lenne a szerepe. A többi intézmény irányába nincs irányítási funkciója. Az 

utóbbi időben a főtitkár kísérletet tett arra, hogy legalább a többi szerv tevékenységének ösz-

szehangolásával betöltsön valamiféle primus inter pares szerepet, ez azonban az alapvető 

gondot továbbra sem oldja meg. 

 A soros elnök funkciója egy esztendőre egy résztvevő állam kezébe adja a szervezet 

irányítását. Erre tekintettel az erre vonatkozó döntés megosztja a résztvevő államokat, hiszen 

olyan országra kívánják bízni ezt a feladatot, amelyik osztja azokat az elveket, amelyeket 

egyik vagy másik résztvevő állam. Ezek az államok az elmúlt majd két évtizedben az Európai 

Unió tagjai, a szervezetben tagságra törekvő államok és hasonló értékeket valló országok. 

Volt, aki nem értette vagy inkább nem kívánta érteni, hogy a soros elnökség átalakulóban lévő 

államra bízása hozzájárulhat ahhoz, hogy demokratikus folyamatai lendületet kapjanak. Végül 

nagy nehézségeket lekűzdve sikerült elérni 2007-ben, hogy 2010-ben Kazahsztán legyen az 

EBESZ soros elnöke. Tekintettel a szervezeten belüli megosztottságra, nemegyszer nehéz 

kompromisszumot létrehozni a különféle álláspontok között. 

 Az EBESZ tevékenységének súlypontja a különféle missziókra, mindenekelőtt a hosz-

szú távú missziókra helyeződik, amelyek azokban a résztvevő államokban működnek, ahol a 

nemzetközi biztonság különböző aspektusainak előmozdítása ezt szükségessé teszi. Mivel a 

missziók azt jelzik, hogy az adott államnak segítségre van szüksége különféle állami funkció-

inak kiteljesítéséhez, a résztvevő államok úgy gondolják, akkor haladnak a „normalitás‖ felé, 

ha nincs EBESZ misszió a területükön. 

 Összefoglalva: Az EBESZ olyan intézményi struktúrával rendelkezik, ami a bürokrati-

zálás elkerülésének célját szolgálja. Ezzel azonban alacsony hatékonyságú struktúra jött létre, 

ami az EBESZ-t nem teszi versenyképessé a nemzetközi intézmények európai regionális 

rendszerében. Ez a három tényező tartósan behatárolja az EBESZ tevékenységét, s bár össze-
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függ a résztvevő államok közötti nézetkülönbségekkel, meghaladásuk nem a politikai folya-

matok váratlan fordulatainak logikája mentén szerveződik. 

Politikai problémák 

Az EBESZ strukturális sajátosságain kívül olyan vonásokkal rendelkezik, ami miatt a 

szervezet érzékeny tükröződése a kontinens politikai változásainak. Mint azt a szervezet ak-

kori főtitkára, Jan Kubis megfogalmazta: „Érdemes figyelni azt, ami az EBESZ-ben történik, 

mert hőmérője Európa jelenlegi politikai légkörének.‖
3
 S valóban, az EBESZ fellendülése a 

kilencvenes évek elején, majd hanyatlása az évtized második felében végül pedig szerepének 

stabilizálódása tevékenységének meglehetősen alacsony szintjén, mind az európai politika 

változásának tükröződése. Természetesen ez a tükröződés nem mechanikus és azonnali, de 

tendenciaszerűen mindenképpen jelzi, merre megy Európa együttműködése és biztonsága. 

 Az EBESZ elmúlt három és fél évtized során elfogadott dokumentumai képezik a 

szervezet döntéseit. Bár közűlük sokat nyilván meghaladott az idő, mégis orientálják a részt-

vevő államokat abban a tekintetben, hogy a szervezet keretében milyen elvárásokat lehet tá-

masztani velük szemben. Mivel az acquis különböző időben jött létre, nyilvánvaló, hogy nem 

teljesen konzisztens és egyes résztvevő államok különböző elemeit tartják fontosnak.
4
 Kétsé-

gek fogalmazódnak meg azt illetően, hogy az a kiterjedt kötelezettség-rendszer, ami létrejött 

„ma hasonlóan kategorikusan és egyhangúlag megfogalmazható volna‖.
5
 A diplomatikus jel-

zés helyett ki lehet jelenteni, hogy az, amiben a kilencvenes évek kelet-nyugati konfliktust 

követő eufóriája idején meg lehetett egyezni, ma nem találna konszenzusra. Az acquis szelek-

tív megvalósítására törekvés éppúgy megtalálható az ellenzésben, mint a kötelezettségek 

relativizálása. Miként azt az orosz külügyminiszter kijelentette: „a tiszteletben tartás folyama-

tát nem kellene államok egyetlen csoportjának érdekeihez sem igazítani. A kulturális, nemzeti 

és más különbségeket figyelembe kell venni.‖
6
 Fölmerül a kérdés: Meddig mehet ez anélkül, 

hogy aláásná a szervezet céljait és végeredményben a résztvevő államok legalább részleges 

egységét? 

                                                 
3
 Idézi Daniel Dombey és Andrew Jack: Concern rises in US and EU over Russia’s growing hostility to OSCE. 

The Financial Times, 2004. november 11. (Elektronikus kiadás: www.ft.com.) 
4
 Ennek bizonyítékát adta a 2009. május 7-ei u.n. Greek Chairmanship’s Perception Paper: Debate on the Future 

of European Security and the Role of the OSCE. CIO.GAL/59/09 és az orosz nagykövet által kollégái között 

kiosztott u.n. Talking Points. L. A. S. Azimov: Ambassadors’ Retreat, 2009. április 24-25. The Debate on the 

Future of European Security and the Role of the OSCE. 
5
 Max van der Stoel: Principles and Pragmatism: Twenty-Five Years with the Helsinki Process. In: Institute for 

Peace Research and Security Policy, Hamburg (szerk.): OSCE Yearbook 2000. Baden-Baden, Nomos Verlag, 

2001. 27. old. 
6
 Sergei Lavrov: Reform will enhance the OSCE’s relevance. The Financial Times, 2004. november 29. 13. old. 
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Az EBESZ tevékenysége három dimenzióra oszlik, bár mindez nem tükrözi a valóság 

összetettségét. Nevezetesen, bár vannak, akik ezt nem kívánják tudomásul venni, a szervezet 

tevékenységének jelentős része egyidejűleg több dimenzióba tartozik. Elég talán arra utalni, 

hogy amennyiben elfogadjuk, az EBESZ tevékenységének súlypontja a hosszú távú missziók-

ba összpontosul, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy azokban a több dimenzióra kiterjedő 

tevékenység a jellemző. Hiszen a missziók segítséget nyújtanak a megmaradt fegyver- és lő-

szerkészletek felszámolásához éppúgy, mint a környezeti károk megszüntetéséhez vagy a vá-

lasztások előkészítésének megszervezéséhez és megfigyeléséhez. 

A politikai-katonai dimenziót „...kizárólag a nemzetközi, államközi kapcsolatokra al-

kalmazzák, mindenekelőtt a katonai ügyekre. Következésképpen ez magában foglalta a lesze-

relést, a fegyverzetkorlátozást, a bizalom- és biztonságerősítő intézkedéseket és a biztonsági 

párbeszédet. Az 1990-es évek kezdetétől ez kiegészült a konfliktus-megelőzéssel, a válságke-

zeléssel és a konfliktust követő helyreállítással, habár ezek a feladatok nem korlátozódtak a 

politikai-katonai dimenzióra. Újabban ezt a kategóriát alkalmazták arra, hogy foglalkozzanak 

a válasszal olyan transznacionális fenyegetésekre, mint amilyen a terrorizmus, a szervezett 

bűnözés és a fegyverek kereskedelme.‖
7
 Ebben a dimenzióban hagyományosan nagyon nagy 

volt a szerepe a fegyverzetkorlátozásnak, mint az államközi konfliktusok kezelése eszközé-

nek. Ezek némelyike az EBESZ napirendjén szerepelt, míg mások csak közvetve kapcsolód-

tak a szervezethez.
8
 

A „régi‖ fegyverzetkorlátozás mellett azonban az elmúlt tíz év során megjelentek új 

fegyverzetellenőrzési kérdések is, s az EBESZ megtalálta azokat a területeket, ahol hozzá 

tudott járulni ezek kezeléséhez. A könnyű fegyverekkel kapcsolatos két dokumentum elfoga-

dása, a non-proliferáció kérdésének napirenden tartása regionális keretben, a résztvevő álla-

mok kezében maradt különféle aknák, lőszerek és más hadianyag készletek felszámolásához 

történő segítségnyújtás, végül, de nem utolsó sorban az u.n. MANPADS, a vállról indítható 

rakétafegyverek témájának napirendre tűzése mind-mind az EBESZ sikeres, ám nem túl lát-

ványos tevékenységét mutatja. Ezt azért is fontos megjegyezni, mivel árnyalja azt a képet, 

ami – pontatlanul – azt a benyomást kelti, hogy a szervezet kivonult a fegyverzetkorlátozás-

ból. Két megjegyzés kívánkozik ide. 1. Az új fegyverzetellenőrzés több esetben projekt alapú, 

tudás- és erőforrás-transzferre épül. Mivel ez általában nyugat-kelet irányú, vannak olyan 

résztvevő államok, amelyek ezzel elégedetlenek. 2. Az EBESZ kiegészítő tevékenységet foly-

                                                 
7
 Wolfgang Zellner: Managing Change in Europe: Evaluating the OSCE and its Future Role: Competencies, 

Capabilities and Missions. CORE Working Paper No. 13, Hamburg, Centre for OSCE Resarch, 2005. 7. old. 
8
 Az előbbi körbe tartoztak a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések, utóbbiak közé a hagyományos fegyveres 

erőkre vonatkozó megállapodások és a Nyitott Égbolt szerződés. 
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tat, s amennyiben valamelyik kérdés jelentősége megnő, az átvándorol a regionális európai 

intézményrendszer másik eleméhez. Ez történt a MANPADS kérdéssel, ahol a súlypont átke-

rült a NATO-hoz. 

A kilencvenes évek vége óta a dimenzió belső struktúrája átrendeződött. Előbb a konf-

liktus kezelési ciklus szerepe nőtt meg, majd a transznacionális fenyegetések tettek szert köz-

ponti szerepre. A fegyverzetkorlátozás hanyatlása ugyan tartós, de ez nem azonosítható a poli-

tikai-katonai dimenzió egészének marginalizálódásával. Következésképpen tévesek azok a 

megjegyzések, amelyek a fegyverzetkorlátozásra fordított „elégtelen figyelmet‖ az egész di-

menzió térvesztésével azonosítják. Inkább azt a kérdést kell föltenni, miként járulhat hozzá az 

EBESZ a politikai-katonai dimenzió megváltozott napirendjéhez. A hosszú távú misszióknak 

sok esetben volt válságkezelési feladata. 

Megelőzési jellegű tevékenységet végeztek Koszovóban, a Szandzsákban és a Vajda-

ságban 1992-93-ban, Macedóniában 1992 és 2000 között, Észtországban és Lettországban 

1993-tól 2001-ig, végül pedig Ukrajnában 1994-99-ban. Ha közelebbi pillantást vetünk ezekre 

a missziókra, nyomban megállapíthatjuk, hogy ezek a missziók különféle okok miatt már ki-

vétel nélkül bevégezték tevékenységüket. Szerbiában a Milosevics-rezsim együttműködésé-

nek hiánya miatt. Macedóniában, ahol a konfliktus-megelőzés iskolapéldáját láthattuk, a si-

kerhez jelentősen hozzájárult az, hogy ENSZ mandátum alapján békefenntartók megelőző 

jellegű telepítésére került sor. A macedón és az albán etnikum közötti összeütközések után a 

válságkezelés új szakaszba lépését követően, abban immáron nem az EBESZ játszott kitünte-

tett szerepet, hiszen a rendezést az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, Javi-

er Solana és a NATO akkori főtitkára, George Robertson hozta tető alá, ami egyben jelét adta 

az EBESZ perifériára szorulásának. A két Balti-államban az EBESZ missziót azért zárták be, 

mert Észtország és Lettország az EU-hoz közeledvén úgy vélte, az a tény, területén – jelentős 

részben a nemzeti kisebbségekkel, mindenekelőtt az orosz kisebbséggel való bánásmóddal 

foglalkozó - EBESZ misszió működik, rossz fényt vet az országra. Az észtországi és lettor-

szági misszió felszámolása véleményem szerint az EBESZ egyik súlyos stratégiai hibája volt. 

Nevezetesen azért, mert demonstrálta, hogy egy EBESZ misszió jelenlétét a területi állam 

„foltnak‖ tekinti. Amikor Horvátország az EU-hoz közeledvén 2007-ben ugyancsak azt kérte, 

hogy csökkentsék a területén működő EBESZ-misszió méretét és azt „Irodává‖ alakítsák át, 

megerősítette azt, hogy – megitélése szerint - a hosszú távú misszió jelenlétét nem az együtt-

működésen alapuló biztonság kifejeződésének tekinti, hanem a demokratikus átalakulás sike-

rét kétségessé tevő jelnek. Ukrajnában a misszió a Krim-félszigeten élő orosz és tatár kisebb-

ség jogainak megvédésével foglalkozott. 
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Az EBESZ konfliktus kezeléssel foglalkozó tevékenysége teljes mértékben a volt 

Szovjetunió területére korlátozódott. Az u.n. Minszk-csoport Azerbajdzsán és Örményország 

Hegyi-Karabah-hal kapcsolatos vitáját próbálja meg kezelni. A legnagyobb sikert ebben az 

jelenti, hogy a viszály nem tért vissza a katonai konfliktushoz, hanem „befagyott‖ állapotban 

maradt. Kérdéses, hogy ez az eredmény mennyiben tudható be az EBESZ-nek és mennyiben 

más szereplők befolyás-gyakorlásának. Hasonlóképpen holtponton van a Moldova területi 

integritásával kapcsolatos vita, s ebben az esetben az EBESZ marginális szerepe az u.n. 

Kozak-memorandum elvetése óta nyilvánvaló. Csecsenföldön az EBESZ a térségben zajló két 

nem-nemzetközi fegyveres konfliktust kísért figyelemmel, s segített ezzel abban, hogy a szer-

vezet résztvevő államai reális képpel rendelkezzenek a háborúról. Olyan helyzetben, amikor 

Oroszországnak elemi érdeke volt az, hogy az egyébként szuverenitása alá tartozó területen 

folytatott tevékenységéről, a háború szörnyűségeiről ne túlzó tévképek kerüljenek a nemzet-

közi nyilvánosság elé. Ma Csecsenföldön részben bekövetkezett a konszolidáció, s a területen 

a biztonsági problémák immáron nem szeparatista törekvésekkel kapcsolatosak. Következés-

képpen, az EBESZ ottani tevékenysége okkal és joggal ért véget. Végül, de nem utolsó sorban 

Dél-Oszétiában volt jelen az EBESZ hasonló céllal, ami a 2008. augusztusi grúz-orosz háború 

nyomán okafogyottá vált. Függetlenül attól, miként itélhetjük meg az államközi fegyveres 

konfliktust, tény, hogy Grúzia két egykori területe, Abházia és Dél-Oszétia tekintetében jelen-

leg új status quo van kialakulóban. Semmi esély nincs arra, hogy ezeknek a mára már Orosz-

ország által független államként elismert területeknek a jelenlegi státusza megváltozzék. Igy a 

korábban befagyott grúz-abház és grúz-oszét konfliktus lezártnak mondható, s abban az 

EBESZ-nek nem lesz további szerepe, miként ezt a háború óta eltelt majd egy esztendő is 

bizonyítja. 

A konfliktust követő béke-, nemzet- és államépítésben az EBESZ mindenekelőtt a 

Nyugat-Balkán térségében, közelebbről Albániaában, Bosznia és Hercegovinában, Horvátor-

szágban, Koszovóban és Macedóniában jeleskedett. Ezt egészítette ki a tádzsik polgárháborút 

követő misszió tevékenyésge. Bár nem egy esetben ez a több dimenziós tevékenység a végé-

hez közeledik, másutt ez távolról sincs így és az EBESZ még jó ideig járulhat hozzá a stabili-

zációhoz. Ennek a tevékenységnek egy része az első pillér körébe tartozik. 

Ami immáron a transznacionális fenyegetéseket illeti, nyilvánvaló, hogy ezen a terüle-

ten nem az EBESZ a tevékenység súlypontja. A 2001 szeptemberi terrorista támadásokat kö-

vetően a szervezet napirendjének állandó részévé vált az, hogy nyilatkozzon a terrorizmus 

elleni harc fontosságáról. Ugyancsak a dokumentumok megszokott részévé vált a szervezett 

bűnözés, különösen pedig az emberkereskedelemmel szembeni fellépés. Ezeken a területeken 
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az EBESZ létrehozott olyan szerveket, amelyek koordinációs pontként járnak el. Tekintettel 

arra, hogy az 56 résztvevő állam nemzeti kapacitása jelentősen eltérő, a szervezet hasznos, ám 

csupán kiegészítő szerepet játszik. 

Bizonyosra vehető, hogy a szervezet vitái a következő években arra vagy arra is fog-

nak összpontosulni, mi legyen a szerepe a politikai-katonai dimenziónak és ezen belül, milyen 

tartalommal töltsék meg a résztvevő államok. Tekintettel arra, hogy a résztvevő államok kö-

zött nincs egyetértés, nem világos, hogy a viták a legkisebb közös többszörösön túlmutató 

eredményre jutnak-e majd. Amennyiben igen, s elmúlik azoknak a résztvevő államoknak az 

egyet nem értése, amelyek ma különböző perspektivákat kínálnak, az visszahathat a szervezet 

egészére. A legfontosabb kérdés természetesen az, milyen irányt vesz a fejlődés, mi lesz a 

politikai-katonai dimenzió központi témája: államközi fegyverzetellenőrzés, missziókba össz-

pontosuló konfliktusmegelőzés és -kezelés  vagy válasz transznacionális fenyegetésekre. Az 

erre adott válasz pedig bizonyos mértékig megváltozott EBESZ-t eredményezhet.  

A gazdasági-környezeti dimenzió – a  politikai-katonai dimenziótól eltérően – folya-

matosságot mutat. Nevezetesen ennek a dimenziónak a jelentősége az elmúlt majd harmincöt 

évben változatlanul csekély maradt és tekintettel arra, hogy a résztvevő államok az ezzel kap-

csolatos tevékenységeket nem az EBESZ-be kívánják összpontosítani, a helyzet a jövőben 

sem fog megváltozni. 

Az emberi dimenzió – ellentétben az előbb említett két másikkal – az EBESZ tevé-

kenységének az elmúlt másfél évtizedben súlyponti részét képezte, aminek egyaránt oka volt 

az államközi katonai fenyegetések hanyatlása és a gazdasági-környezeti dimenzió patthelyzet-

szerű vajúdása. A legfontosabb ok azonban magában az európai biztonság átstrukturálódásá-

ban keresendő. Nevezetesen az európai biztonság legfontosabb aktuális problémái ezen a terü-

leten merültek föl, a humanitárius dimenzió mindössze tükrözte ezt a tényt. Érdemes mind-

azonáltal megjegyezni, hogy ehhez nyilván hozzájárult az is, hogy a szervezet legbefolyáso-

sabb tagja – mindenekelőtt a George W. Bush adminisztráció hivatali idején - a 

demokratizáció témáját az EBESZ szélesen felfogott nemzetközi biztonsági menetrendjének 

központi elemévé tette. Az EBESZ Kézikönyve a következőképpen határozza meg a humani-

tárius dimenziót tartalmát: „olyan kötelezettségek, amelyeket azért tesznek, ... hogy biztosít-

sák az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes tiszteletét, a jog uralmának betartását, a 

demokrácia elveinek előmozdítását és ebben a tekintetben a demokratikus intézmények építé-
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sét, megerősítését és védelmét valamint a tolerancia előmozdítását az EBESZ egész terüle-

tén‖.
9
 

A szervezet relevanciája megőrzésének objektív szükséglete éppúgy, mint a nyugati 

résztvevő államok jelentős részének az a szubjektív meggyőződése, hogy az emberi jogok 

maradéktalan tisztelete és kikényszerítése valamint a demokratizáció együtt járul hozzá ah-

hoz, hogy Európa egységes értékvallású kontinenssé válhasson. Ezen a területen bővült az 

EBESZ intézményi struktúrája a leggyorsabban. 

Az EBESZ, s mögötte a résztvevő államok egy jelentős része, a demokratizációt a 

szervezetre vonatkozó politikájának középpontjába állította. Ezen belül kivételes figyelem 

fordult a demokratikus akaratkifejeződés egy elemére, a választásokra. Mindez visszahatott az 

EBESZ-re, amennyiben világméretekben a választások ellenőrzésének sztandardját meghatá-

rozó intézménnyé vált. 

Ugyanakkor a választások megfigyelése a demokratikus átalakulás előmozdításának 

eszköze volt. Az EBESZ mögött álló erők nem hezitáltak azt illetően, hogy politikai célokat 

mozdítsanak elő olyan helyen, ahol erre esélyt láttak. Elegendő talán arra utalni, hogy a 2004-

es ukrán elnökválasztás megismételt második fordulóját több, mint ezer EBESZ megfigyelő 

kísérte figyelemmel, míg az ugyanezen a napon, 2004. december 26-án megtartott üzbég par-

lamenti választásokra jó, hogy tucatnyi EBESZ megfigyelő érkezett. Ráadásul azok a színes 

forradalmak, amelyekben az EBESZ megfigyeléseivel közreműködött kétséges eredményeket 

hoztak. A 2003 végi – 2004 eleji grúz, a 2004 végi – 2005 eleji ukrán és a 2005 februári kirgiz 

„forradalom‖ a Nyugat iránt talán megértőbb, de fél évtized távolából visszatekintve elődeik-

nél nem szükségképpen demokratikusabb és korrupciótól mentes elnököket és rezsimeket 

eredményezett. Ma már csak az a kérdés, miként fogja elérni a három ország lakossága, hogy 

megszabaduljon az akkor a demokrácia győzelmeként hatalomra került vezetőktől. Követke-

zésképpen a választások megfigyelése nem egyértelműen pozitív folyamatok beindításához 

szolgált eszközként. 

Jómagam úgy vélem, a külső nem-kormányközi szervezeti és EBESZ választás megfi-

gyelői támogatás ellenére is a transzformáció mögött döntően belső erők, a felelős grúz, ukrán 

és kirgiz polgárok elszántsága, s nem egyszer hősiessége áll. Ennek ellenére, az EBESZ egyes 

résztvevő államok politikai programjának megvalósításához vált eszközzé. Olyan államok, 

amelyek ellenezték ezeket a változásokat, megerősítették a nem-kormányközi szervezetek 

működésének ellenőrzését területükön. Így járt el Oroszország 2005-ben. Nem sokkal később 
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pedig a 2007-es Duma és a 2008-as elnökválasztás tekintetében korlátozta az EBESZ megfi-

gyelők számát. Egy több, mint 17 millió négyzetkilométer területű országban 70 megfigyelő 

könnyedén kijátszható lett volna. Így vitte Moszkva törésre a dolgot, s kényszerítette bele az 

EBESZ-t abba, hogy ne adja nevét a választásokhoz megfigyelők küldésével. 

A konkrét ügyeken túl fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a választások megfigyelé-

sének szervezésével és eredményének kommunikálásával kapcsolatban megfogalmazódtak 

olyan fenntartások, amelyek ugyan látnivaló módon egy eltérő politikai menetrendet szolgál-

tak, de amelyek mégsem voltak egyszerűen figyelmen kívül hagyhatók. Nevezetesen az, hogy 

a megfigyelés eredményét a választásokat követő napon azonnal kihirdetik, s az ellen az adott 

államnak és másnak sincs lehetősége a felülvizsgálatra, kétségtelenül kikezdhetők. 

Összességében az, hogy az emberi dimenzió az elmúlt években a demokratikus átala-

kítás előmozdítására szűkült, megváltoztatta annak belső hangsúlyát és elterelte a figyelmet 

egyéb fontos ügyekről. Az elmúlt évek nem feltétlenül szolgáltatnak kellő bizonyítékot arra, 

hogy érdemes volt az emberi dimenzió más elemei kárára a demokratizáció témájának abszo-

lút, ha nem éppen kizárólagos elsőbbséget adni. Kérdéses, hogy lesz-e az EBESZ-nek ener-

giája, résztvevő államainak pedig politikai bátorsága arra, hogy olyan kérdésekkel is foglal-

kozzanak, ami saját fejlődési modelljük esetleges fogyatékosságaira fordít kritikus figyelmet. 

Elég például a személyek szabad mozgására gondolni, ami a Nyugat „falova‖ volt a hideghá-

ború időszakában, míg ma – döntően megváltozott körülmények között – a Nyugat nem szí-

vesen hall erről, különösen a volt Szovjetunió térsége vonatkozásában, ahol az EU minimális 

jelentőségű vízumkönnyítésekkel kívánja kielégíteni partnereit. Ugyancsak érdekes lesz figye-

lemmel kísérni, készen áll-e a Nyugat arra, hogy megvitassa a demokratikus folyamatok be-

tartását követően megválasztott demokráciát korlátozni vágyó szélsőséges politikai mozgal-

mak témáját az EBESZ fórumain. 

A főszereplők egyetértésének korlátai 

Az EBESZ-nek, miként napjaink euro-atlanti politikájának is, három fő szereplője van: 

az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és az Európai Unió. A fentiekben kifejtettem, 

milyen fontos nézetkülönbségek húzódnak meg közöttük. Nincs közöttük teljes egyetértés az 

EBESZ-t illetően sem. Az elmúlt években azonban ebben a szervezetben a különbségek bizo-

nyos mértékű autonómiára tettek szert más témákhoz képest. Míg az Egyesült Államok a 

George W. Bush kormányzat hivatali ideje alatt globálisan a status quo felülvizsgálatára töre-

kedett, az EBESZ-ben éppen az ott elért, és a Nyugat számára látszólag kívánatos status quo 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 31 

fenntartásában volt érdekelt. Oroszország éppen ezzel ellentétben globálisan - pozícióját vé-

dendő - a status quo-t óvta, míg az EBESZ-ben, különösen az u.n. szines forradalmakat köve-

tően, annak felülvizsgálatát, visszafordítását szorgalmazta. Végül, de nem utolsó sorban az 

Európai Unió, bár forrásaival előmozdítja a dimenziók közötti átrendeződés nyomán kialakult 

programot, de mint belsőleg tagolt entitás, nem játszik meghatározó szerepet. 

 Az Egyesült Államok meghatározó szerepet játszott abban, hogy az EBESZ elvesztette 

a kilencvenes évek elején élvezett jelentőségét. Az elmúlt években meglehetősen pragmatikus 

viszonya alakult ki a szervezethez. Támogatta azokat a tevékenységeket, amelyek megítélése 

szerint hozzájárultak a kontinens biztonsági problémáinak kezeléséhez, és nem fordított fi-

gyelmet azokra, amelyeket a múlt relikviáinak tartott. Így EBESZ nagykövete kijelentette: 

„Ellenezzük új hagyományos  fegyverzetkorlátozási/bizalom- és biztonságerősítő intézkedé-

sek megtárgyalását, de készen állunk arra, hogy megfontoljunk konkrét javaslatokat, ha van 

olyan világos biztonsági szükséglet, amivel foglalkoznunk kell.‖
10

 Ugyanakkor azonban meg-

alapozatlan lenne azt állítani, hogy az Egyesült Államok kizárólag az emberi dimenzió általa 

vallott szelektív értelmezésére fordította a figyelmet, hiszen például a vállról indítható rakéták 

(MANPADS) ügyében a betiltásra törekvés élén állt. Támogatása ugyancsak meghatározó 

volt a hosszú távú missziókat illetően. Mindazonáltal legfontosabbnak azt tekintette, hogy az 

EBESZ, mint a demokratikus átalakítás intézménye működjék. 

 Korai lenne még megjósolni, miként alakul az Egyesült Államok 2009 januárjában 

hivatalba lépett demokrata adminisztrációjának EBESZ politikája. A terv Oroszországgal a 

kapcsolatok „újraindítására‖, pontosabban kinyilvánított szándékának, valószinűleg azt kell 

eredményeznie, hogy Washington arra kényzerül, tudomásul vegye Oroszország ragaszkodá-

sát a fegyverzetkorlátozás újbóli napirendre vételéhez. Ugyanakkor azonban az Obama-

adminisztráció első hónapjai arra is vezethetnek, hogy a két állam az EBESZ intézményi kere-

teit mellőzik és „új bilateralizmus‖ felé nyitnak. A legvalószinűbb azonban az, hogy a két 

állam nézetkülönbségei mélyebbnek bizonyulnak, mint azt jelenleg gondolhatjuk. Ugyanak-

kor azonban a törekvés a korábbinál jobb kapcsolatokra arra vezet, hogy a Bush-éránál ked-

vezőbb légkör alakul ki az EBESZ körül, beleértve azt is, hogy a dimenziók megbomlott 

egyensúlya valamelyest „visszalendül‖.     

 Oroszország – tekintettel arra, hogy a nemzetközi rendszerbe globálisan és regionáli-

san is kevésbé beágyazódott, mint számos nyugati állam, beleértve az Egyesült Államokat is – 

hagyományosan jóval nagyobb jelentőséget tulajdonított az EBESZ-nek. Ugyanakkor azon-
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ban Moszkva informális nyugati integrációja nyomán kiváltságos csatornákkal rendelkezik, s 

így de facto megtalálta helyét a regionális biztonsági rendszerben. Így szemében az EBESZ  – 

relatív értelemben –leértékelődhetett volna. Alkalmas volt azonban arra, hogy a kilencvenes 

évek végétől halmozódó elégedetlensége kifejeződésének terepévé váljon. A demokratizáció 

ellenzésének élére állva nem csupán saját érdekeit védte, hanem egyben megerősítette regio-

nális vezető szerepét a volt Szovjetunió azon utódállamai vonatkozásában, amelyek elkerülték 

a „szines forradalmakat‖. Az elmúlt évek során egyik javaslatot fogalmazta meg a másik után 

a politikai-katonai dimenzió szerepének növelésére és a választások megfigyelésének meg-

gyengítésére. Mindeközben azonban konstruktívan együttműködött az új transznacionális 

fenyegetésekre reagáló deklarációk elfogadásában 

 Míg Borisz Jelcin második elnöki időszakában és Vlagyimir Putyin elnöksége idején 

Oroszország az európai és a transzatlanto biztonsági architektúra konkrét változásait kifogá-

solta, mindenekelőtt azt, ahogyan a nyugati intézmények befolyása és tagsága növekedett, 

addig Medvegyev elnök hivatali idejének kezdete óta az egész struktúra újragondolására tö-

rekszik. Az első 2008 májusában Berlinben előadott – meglehetősen ködös – felvetés még az 

architektúra alapoktól történő teljes újraépítését tűzte ki célul. Ez utóbb finomodott, amikor 

Oroszország ráébredt arra, vannak az építménynek olyan elemei, amelyek megőrzése Moszk-

vának is érdeke. Ilyen az EBESZ, ahol Moszkva pozíciója – tekintettel a résztvevő államok 

egyenjogúságára és a konszenzusos döntéshozatalra – erős. Napjainkban intenzív eszmecsere 

kezdődött egy Európai Biztonsági Szerződés tervezetéről. 

 A tervezet három „nem‖-ből indul ki: 1. Senki se garantálja saját biztonságát mások 

„költségére‖. 2. Nem megengedhetők (valamilyen katonai szövetség vagy koalíció keretei 

között) olyan lépések, amelyek gyengítik a a közös biztonsági térség egységét. 3. Nem meg-

engedhető katonai szövetségek fejlődése és bővítése a szerződés (mármint az európai bizton-

sági szerződés) más részesei kárára. Annak ellenére, hogy több elemről is gyanítható, tartósan 

nem szolgálhatnak megállapodás alapjául, mégis érdemes röviden szemügyre vennünk a ter-

vezet elemeit. 

 Ad 1) A biztonsági dilemma, nevezetesen annak a helyzetnek, a felszámolása, mely 

szerint egyetlen résztvevő sem fogja biztonságát maximalizálni mások rovására, tiszteletre 

méltó gondolat. Minden ésszerűen gondolkodó államférfi és biztonsági szakértő támogatná. 

Az ördög azonban – miként oly gyakran – a részletekben rejlik. Kérdéses, hogy, milyen lépé-

seket értékelnének a felek úgy, mint amelyek valakinek a biztonságát, mások kárára garantál-

nák. Ki határozná ezt meg? A szerződés valamelyik másik fele vagy a részes államok együtt? 

Lehet-e valakinek vétőjoga mások választásai/döntései fölött? 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 33 

Ad 2) A szövetségek természetéből következik az, hogy az államokat tagokra és nem 

tagokra osztják. Következésképpen tevékenységüket mindig lehet úgy értelmezni, mint ami 

meggyengíti, ha éppen nem aláássa a „közös biztonsági tér‖ egységét. Ez a gondolat egyér-

telmű kísérlet arra, hogy életre lehelje az 1990-es évek kezdetének azt az ismert orosz gondo-

latát, ami a szövetségeket alá kívánta rendelni az EBESZ-nek (és az ENSZ-nek) és mandátu-

mot adó és megbizatást kapó, azt végrehajtó nemzetközi szervezetekre osztotta volna. 

Ad 3) Katonai szövetségek mások kárára történő kibővítése ugyanezt a kérdést veti 

föl: Ki fogja eldönteni azt, hogy egy szövetség fejlődése és kibővülése „káros‖? Amikor szö-

vetségek álltak egymással szemben, mint a hidegháború időszakában, könnyű lett volna ér-

telmet adni ennek a gondolatnak: Egy szövetség bármilyen fejlődése vagy kibővülése a másik 

ellen irányul. Egy olyan nemzetközi rendben, ami – legalábbis a szándékok szintjén - együtt-

működésre épül, jóval nehezebb lenne ezt a követelményt értelmezni. 

Oroszország javaslatából világos, hogy meg kívánja állítani az egykoron létezett nyu-

gati intézmények befolyásának növekedését és további kiterjedésüket Európában. Ez az ötlet 

nem támogatható, hiszen korlátozná szuverén államok szabad választását azt illetően, hogy 

eldöntsék, milyen biztonsági megállapodásban kívánnak résztvenni. Azt, hogy mindez el-

lentmond korábban elfogadott EBESZ dokumentumok szellemének és betűjének is,
11

 csak 

súlyosbítja a helyzetet. Természetesen e megközelítés mögött meghúzódik Oroszországnak az 

a meggyőződése, hogy a nyugati szervezetek, a NATO éppúgy, mint az EU, magukhoz vonz-

zák, sőt mi több, magukhoz húzzák a kelet-közép európai és mindinkább a kelet-európai álla-

mokat. Ha Oroszország a szervezetek felé törekvő államok szuverén döntéseként fontolná 

meg e folyamat dinamikáját, vélhetőleg más következtetésre jutna. 

Oroszország azt szeretné elérni, hogy kijelöljék az új politikai status quo kereteit, s je-

löljék ki a két befolyási övezet határait. Új-Helsinkiről van szó, Európa egységesiítésének 

újból történő megosztás útján. A választóvonal vélhetőleg ott lenne, ahol a volt Szovjetunió 

nyugati határai húzódtak. Moszkva olyan időszakban terjesztette ezt elő, amikor a nyugati 

szervezetek keleti bővülése lelassult, ha éppen – a Nyugat-Balkán kivételével – meg nem áll. 

Ennek az a következménye, hogy Oroszország demonstrálhatja, sikert élt el a Nyugat „nyo-

mulásával‖ szemben. Ez pedig fontos üzenet saját lakosságának, a volt szovjet térség államai-

nak és utóbbiak lakosságának. 

                                                 
11

 Az EBESZ 1992-es Helsinki csúcstalálkozójának dokumentuma kimondta: „megerősíti jogukat arra, hogy 

megválasszák biztonsági megállapodásukat‖. CSCE Helsniki Document 1992 – The Challenges of Change, V 

(6). http://www.osce.org/documents/mcs/1992//07/4046_en.pdf. 
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Oroszország, s itt visszajutunk az EBESZ-hez, ugyancsak szeretné helyreállítani a 

nemzetközi jog alapvető elveinek, beleértve a Helsinki Záróokmány tíz alapelvének belső 

„egyensúlyát‖. Arra törekszik, hogy a szuverenitás tiszteletben tartása, a beavatkozás és az 

erőszak tilalma, ne pedig az emberi jogok tisztelete és az önrendelkezési jog köré szerveződ-

jenek az elvek. Ez felszámolná azokat a pozitív változásokat, amelyeket az elmúlt hatvan év-

ben kodifikáltak a nemzetközi politikában és a nemzetközi jogban. Ugyanakkor azonban tar-

talmaz az orosz kezdeményezés olyan elemeket is, amelyek kevésbé ellentmondásosak és 

alapjául szolgálhatnak újabb össz-európai eszmecserékhez. Ilyen az a kitétel, ami olyan fóru-

mot kíván létrehozni, ami „a fegyverzetkorlátozási rendszerek fejlődésével, a bizalomerősítő 

intézkedésekkel, a korlátozó és a katonai fejlesztések ésszerű elegségességének alapvető elve-

ivel‖ foglalkozna.
12

 Ez olyan területre kívánná ráirányítani a figyelmet, ahonnan az EBESZ a 

Bush-éra demokratizációra és emberi dimenzióra összpontosító politikája idején jóformán 

eltűnt és amire vonatkozóan sok résztvevő állam gondolja úgy, érdemes ráirányítani a figyel-

met. A kérdés immáron nem az, hogy visszatér-e az EBESZ erre a területre, hanem az, hogy 

az Európai Biztonsági Szerződés kezdeményezésének néhány alapvetően elfogadhatatlan és 

fundamentális eleme hagy-e teret arra, hogy más elemeit ne dobják sutba. Megítélésem szerint 

az energia elegendő lesz arra, hogy beinduljon az EBESZ tárgyalásai újra-fókuszálásának 

folyamata, arra azonban talán nem, hogy áttörést érjenek el ezen a területen. 

Amennyiben a Nyugat ésszerűséget és kompromisszum-készséget lát Oroszország 

magatartásában, akkor beindulhatnak pozitív folyamatok. Félő azonban, hogy Moszkva a 

Nyugat együttműködési készségét a gyengeség jeleként értelmezi, s akkor ezek hamarosan 

lefékeződhetnek. 

Az EBESZ harmadik meghatározó szereplője az Európai Unió – részben belső meg-

osztottsága miatt – nem találta helyét az elmúlt években. Nem lelte meg azt a helyet, ahol a 

két a szervezetben egymással egyértelműen szembenálló fél közötti kompromisszum meglelé-

sét segítette volna. Ez részben magától értetődő, hiszen kétségtelen, közelebb állt az egyik 

félhez, mint a másikhoz. Érthető módon támogatta a demokratizálást, s jelentős az EBESZ 

költségvetésén kívüli forrásokat bocsátott rendelkezésre. Mindemellett nem segített abban, 

hogy az együttműködés szelleme uralja az EBESZ nehéz éveit.  

                                                 
12

 Dmitriy Medvedev: Speech at Helsinki University and Answers to Questions from Audience. Helsinki, 

2009. április 20. 

   http://www.kremlin.ru/end/speeches/2009/04/20/1919_type82912type82914type84779_215323_shtml. 
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Következtetések 

Az 1990-as évek elején néhány esztendőig remélt európai egységesülés nem következett be. 

Ma Európa továbbra is megosztott, bár természetesen nem a hidegháborús értelemben. Nem 

nukleáris holokauszttal is fenyegető rendszerközi konfliktussal állunk szemben. A nézetkü-

lönbség nem katonai központú. Ráadásul klasszikus szimmetrikus államközi konfliktusra kon-

tinentális méretekben nincs is esély. Egyszerűen azért, mert túlságosan nagyok a különbségek 

a felek erejét illetően, hatalmi pozíciójukat, befolyásukat tekintve. Amit látunk, az a főbb 

résztvevők érdekösszeütközése, bár időnként emögött értékkülönbség is megjelenik. Azt, 

hogy milyen körülmények hatására jutott Európa ide, vitatható. Az azonban bizonyos, hogy a 

hidegháború végét közvetlenül megelőző illetve közvetlenül követő egységesülési remények 

mára messzibe tüntek és nincs remény arra, hogy hamarosan visszatérjenek. Két modell él 

együtt Európában: a piacgazdaságot liberális demokráciával összekapcsoló és a piacgazdasá-

got tekintélyelvű politikával ötvöző. A két részben eltérő modell részleges konfliktusának 

ugyan nem Európa a központja, de az már itt is megjelent. 

 Azok az illúziók is eltüntek, amelyek arra vonatkoztak, hogy az új európai rend a kon-

tinens valamennyi állama által osztott értékekre fog épülni. Államközpontú, érdekalapú, a 

nemzetközi kapcsolatok elméleteit tekintve a liberális jelszavak mögött realista menetrendet 

megvalósító államok nem adnak reményt egy „szép új világ‖-ra. Nem alakult ki értéközösség, 

mivel annak örve alatt a rendszer némely nagy nyugati demokráciája, mindenekelőtt az Egye-

sült Államok saját értékrendjét akarta kiterjeszteni a kontinens valamennyi államára anélkül, 

hogy különösebb figyelmet fordított volna mások sajátosságaira, hagyományaira, kulturális 

fejlődésére. A transzformációt nem organikus folyamatnak tekintette, hanem olyan átalaku-

lásnak, ami külső „segítséggel‖ jelentősen gyorsítható. Érzékelhető, hogy az elmúlt évtized-

ben a korábbinál nyilvánvalóbbá vált, a nemzetközi rendszer meghatározó szereplői az álla-

mok maradnak, s ez Európában is helytálló annak ellenére, hogy itt a legsűrűbb a nemzetközi 

szervezetek hálózata. 

Ha nincs európai egység, nincs esély arra, hogy egy a kontinens valamennyi államát 

tömörítő nemzetközi szervezet központi szerepre tegyen szert. Az EBESZ státusza belátható 

időn belül nem fog megváltozni. Kisebb átmeneti fellendülést eredményezhet az, ha valami-

lyen kezdeményezés lökést ad a szervezet aktivitásának. Ez volt megfigyelhető 2005-ben, 

amikor a Bölcsek Tanácsa megtette azt a mintegy hetven javaslatot, ami akkori remények 

szerint lendületbe hozhatta volna az EBESZ-t. Akkor a fellendülés látszólagos és rövid életű 
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maradt. A résztvevő államok ellenállása még a legóvatosabb javaslatocskáknak sem „nyitott 

tért‖. Most más a helyzet. 

Oroszország elszánta magát, hogy javaslatot tesz az európai biztonsági architektúra át-

rajzolására. A több rétegű és célú u.n. Medvegyev-kezdeményezés a korábbinál jelentéke-

nyebb és tartósabb pezsgést fog okozni annak következtében, hogy Európa egyik nagyhatalma 

tette az indítványt olyan pillanatban, amikor sok résztvevő állam ismeri föl, hogy a korábbi, 

Oroszországot nem bevonni, hanem inkább a margóra szorítani vágyó politika nem hozott 

eredményt, szinte csak károkat okozott. Annak ellenére, hogy az Európai Biztonsági Szerző-

dés ötletének vannak olyan elemei, amelyek elkerülhetetlenül elfogadhatatlanok maradnak, 

ám olyanok is, amelyek újraindíthatják a gondolkodást az európai biztonsági architektúra jö-

vőjéről. Ma már tudjuk, hogy az eszmecserék nem mellőzhetik az EBESZ-t, mint a viták ter-

mészetesen fórumát. Ez pedig évekre programot adhat a szervezet diplomatáinak. Ami elég 

lehet arra, hogy meginduljon a folyamat, még nem feltétlenül lesz elég arra, hogy áttörést ér-

jenek el. 

Tekintettel arra, hogy az Európai Biztonsági Szerződés kezdeményezés legkevésbé el-

lentmondásos elemei között szerepel az európai fegyverzetkorlátozási folyamat újraindítása, s 

ezen keresztül az EBESZ politikai-katonai és humanitárius dimenziója között a „megbomlott 

egyensúly‖ újrateremtése, az EBESZ aktivitási szintje várhatólag nőni fog. Azonban azok az 

objektív körülmények, amelyek az elmúlt évtizedet jellemezték, többségükben helyükön ma-

radnak, s meghatározzák a fejlődés kereteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 37 

dr. Gonda László 

Németországi Szövetségi Köztársaság biztonságpolitikai 

stratégiája és annak várható alakulása 2015-ig 

 

A biztonságpolitikai stratégia kidolgozói számára a jövő ugyanúgy bizonytalan, mint 

más tudományok művelőinek. A biztonságpolitikai elemzők is két dolgot tesznek: megpróbál-

ják értelmezni és megérteni a jelen folyamatait, de közben változtatnak is a valóságon azzal, 

hogy elemzéseikből levont köveztetéseik alapján előrejelzéseket tesznek. A jövő azonban nem 

írható le pontosan, mert az elemzők jövőre vonatkozó gondolatai már megváltoztatták a jövőt, 

befolyásolják a politika szereplőinek gondolkodását az államuk hosszú távú biztonságpolitikai 

stratégiájáról. Ezért a jövő biztonságpolitikája is csak olyan sokismeretlenes egyenlettel írható 

le, amelyben folyamatosan változnak a résztvevők (összetevők) és a köztük levő viszonyok.  

Az elmúlt években jelentős változások következtek be a nemzetközi politikai környe-

zetben. A globalizáció korszaka Németországi Szövetségi Köztársaság számára is új fejlődési 

lehetőségeket hozott, de ezzel egy időben alapvetően megváltozott a biztonsággal kapcsolatos 

kockázatok és fenyegetések rendszere is. Ez a változás nemcsak Németország biztonságát 

befolyásolja, hanem az egész nemzetközi közösségét. Ahhoz, hogy Németország az új kihívá-

soknak megfelelhessen mind a kül- és biztonságpolitika, mind a honvédelem és a haladó irá-

nyú átalakulás útját választó országok fejlődést támogató politikájában (Entwicklungspolitik) 

új intézmény és eszközrendszerre van szüksége. Ez az átalakulás teszi lehetővé, hogy időben 

felismerhetők legyenek a kialakuló konfliktusok, hatásos legyen a konfliktusok kitörésének 

megakadályozása, illetve a már kialakult konfliktusok rendezése. Németország a biztonságot 

fenyegető konfliktusok elemzésében és megoldásában a Bundeswehr mellett jelentős szerepet 

szán a különböző területeken működő civil szervezeteknek is.  

Jelenleg, és beláthatatlan ideig még a jövőben is, a nemzetközi terrorizmus lesz a nem-

zetek szabadságát és biztonságát fenyegető legkomolyabb veszély. A tömegpusztító fegyve-

rek és a célba juttató eszközök elterjedése további veszélyforrás Németország számára, amely 

egyes államokon belüli, illetve regionális konfliktusok kialakulásával is számol. Ezek a konf-

liktusok gyakran együtt járnak az érintett államok szétesésével, destabilizálásával és az erő-

szak alkalmazásával. Elemzések azt mutatják, hogy az új aszimmetrikus fenyegetésekkel 

szemben már nem elégséges a külső támadások elhárítására korábban jó bevált biztonságpoli-

tikai stratégia és eszközrendszer. A német biztonságpolitikai stratégia kidolgozóinak is a fe-
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nyegetések komplex rendszeréből keletkező kihívásokra kell megfelelő válaszokat találniuk. 

Lehetőleg olyanokat, amelyek már a konfliktusok kialakulását is megakadályozzák azáltal, 

hogy a konfliktusok okait szüntetik meg. A német biztonságpolitikai stratégiában központi 

helyet foglal el az a gondolat, hogy az ország biztonságát fenyegető konfliktusokat keletkezési 

helyükön kell megelőzni vagy megszüntetni. Németország biztonsága szoros és figyelmen kí-

vül nem hagyható kapcsolatban áll Európa és az egész világ politikai fejlődésével. Németor-

szág a jövőben - gazdasági fejlettségének megfelelően - jelentős szerepet akar vállalni Európa 

és a világ politikai viszonyainak alakításában is. 

Németország mind az Európai Unió (EU), mind az Atlanti Szövetség (NATO) tagjaként 

megbízható partnere marad szövetségeseinek. Olyan nemzetközi szervezetekben, mint az 

Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szerve-

zet (EBESZ), de egyéb nemzetközi együttműködésben is, Németország fellép a békéért, a biz-

tonságot fenyegető veszélyek megszüntetéséért, a demokratikus fejlődés elősegítéséért, az em-

beri jogokért, valamint a fenntartható fejlődésért és a közös biztonság megőrzéséért. 

 

A fentiekben említett nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) a kilencve-

nes évek közepétől fokozatosan alkalmazkodtak a kor kihívásaihoz, amelyek Németország 

számára is növekvő feladatokat jelentettek. Ennek következtében szolgáltak és szolgálnak ma 

fegyverrel német katonák a Balkánon, a Kaukázus térségében, a Közel-Keleten, Afrika-

szarvánál. A békemissziók teljesítése során a német hadsereg (Bundeswehr) is következetes 

és mélyre ható átalakuláson ment át.  

A globális változások korában Németország szövetségeseivel és partnereivel együttmű-

ködve száll szembe a kihívásokkal, és az Alaptörvényben (Alkotmány) lefektetett értékeket és 

az ország érdekeit szem előtt tartva alakítja biztonságpolitikáját, amelynek alapelvei a követ-

kező fő célkitűzések köré csoportosíthatók: 

 jog és igazságosság, demokrácia, az állam polgárai biztonságának és jólétének 

megóvása és a veszélyek elhárítása 

 Németország területi sérthetetlenségének és állami szuverenitásának biztosítása 

 az ország biztonságát fenyegető regionális válságok és konfliktusok kezelése, 

amennyiben ez lehetséges ezek megelőzése, és képességei szerint részvétel a 

válságok felszámolásában 
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 a globális kihívások elhárítása, különös tekintettel a tömegpusztító fegyverek el-

terjedésének megakadályozása, a nemzetközi terrorizmus elleni harcban való 

részvétel 

 az emberi jogok tiszteletben tartása, a nemzetközi jogon alapuló világrend erősí-

tése 

 Németország elősegíti a jólétében kiemelkedő szerepet játszó szabad kereske-

delmet, úgy, hogy az segítse áthidalni a szegény és gazdag világrészek és régiók 

közötti szakadékot 

Németország biztonságpolitikája a biztonság fogalmának széles értelmezésén alapszik, 

amely előrelátó és multinacionális, mert német értelmezés szerint a biztonság csak nemzeti 

szinten és csak (nemzeti) fegyveres erők alkalmazásával nem érhető el. A biztonság fenntartá-

sához szükség van a biztonságpolitikai rendszerek hálózatára, a globális biztonsági viszonyok 

kialakítására, valamint egy öntudatos, átfogó, összállami biztonságpolitika megalkotására. Az 

átfogó biztonságpolitika civil vonatkozású programjáról szóló német kormányzati elképzelés, 

amely „A civil válságmegelőzés, válságmegoldás és a békés konszolidáció” koncepciójában 

került megfogalmazásra, egyértelművé teszi, hogy az ország biztonságáért mind a civil szer-

vezeteknek, mind a katonáknak meg van a maguk feladata. 

Az elkövetkező években is az Észak-atlanti Szövetség (NATO) marad a német és a kö-

zös európai biztonság sarok pillére, a német biztonságpolitika és védelempolitika kiinduló 

pontja. A NATO, mint két kontinens közötti összekötő kapocs, sajátos politikai és katonai 

eszközrendszer a béke megőrzésére és helyreállítására. A német biztonságpolitika számára 

kihívásokat jelentő globális fenyegetések tartós elhárítására csak a megfelelő képességekkel 

rendelkező és a tagállamok kölcsönös bizalmán alapuló transzatlanti szövetség lesz képes. 

Németország nem kételkedik abban, hogy az Egyesült Államokkal való együttműködés nélkül 

a jövőben sem lehetséges megfelelő válaszokat találni az európai biztonság alapkérdéseire. 

Ezért Németország a jövőben is gondosan ápolja majd a német-amerikai kapcsolatokat, s 

kölcsönös konzultációkra, egyeztetett akciókra törekszik majd.  

 

Németország biztosságpolitikai stratégiájában kiemelt helyet foglal el az Európai Unió, 

amely közös kül- és biztonságpolitikája által egyre jelentősebb résztvevője a nemzetközi kö-

zösség politikai, gazdasági és társadalmi folyamatainak, a válsághelyzetek megoldásának. Az 

EU általa megfogalmazott közös kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseknek mind katonai, 

mind civil összetevői vannak, és mára körvonalazódtak már az európai biztonsági stratégia 

alapelvei, létrejöttek azok a szükséges politikai és katonai struktúrák, amelyek megfelelnek 
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ezeknek az elveknek. A jövőben az EU nagyobb szerepet fog játszani a globális biztonság 

alakításában. Németország az EU-n belül gazdasági és katonai erejének megfelelő felelősséget 

akar vállalni a világ biztonságának és stabilitásának fenntartásáért. Németország mindenek-

előtt az európai térségben törekszik arra, hogy aktív szomszédsági politikával erősítse az euró-

pai integrációs folyamatokat Kelet-Európában, a Kaukázus térségében, Közép-Ázsiában és a 

Földközi-tenger térségében. Ezzel egyidejűleg Németország tartós biztonsági partneri kapcso-

latot akar kialakítani Oroszországgal, amely döntő szerepet játszik Európa energia (földgáz) 

ellátásában is.  

Német stratégiai elképzelések szerint az európai és transzatlanti biztonsági rendszerben 

a jövőben is meghatározó jelentőséggel bír majd a NATO és az EU közötti partneri viszony. 

Németország célja az, hogy a két szervezet ne riválisként tekintsen egymásra, hanem harmo-

nikusabbá váló viszonyban, a politikai, illetve katonai vezetési szervek és képességek megket-

tőzésének elkerülésével, nagyobb hatékonysággal működjenek együtt az európai és transzat-

lanti biztonság erősítésében.  

A német biztonságpolitikusok ugyancsak fontos szerepet szánnak más európai és globá-

lis jelentőségű nemzetközi szervezeteknek. Az EBESZ (OSZE/Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa) a földrajzi értelemben vett európai kül- és biztonságpolitika ki-

emelkedő jelentőségű szervezete. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) pedig az egyetlen 

olyan univerzális jellegű nemzetközi szervezet, amely alapokmánya értelmében a nemzetközi 

jog keretei között, átfogó módon szabályozza a tagállamok egymásközti viszonyait. Az utóbbi 

években különösen nagyok lettek azok az elvárások, amelyek szerint az ENSZ-nek a jelenle-

ginél nagyobb szerepet kell vállalnia a globális méretű biztonság fenntartásában vagy helyre-

állításában. Ez megköveteli, hogy szorosabbá váljon az együttműködés az ENSZ, a NATO és 

az EU között. Német felfogás szerint az ENSZ-nek különösen a biztonságpolitikát kiterjesztő 

módon értelmező feladatok megoldásában lehet jelentős szerepe, és ebben Németország is 

fontosabb szerepet kíván játszani. Ezért Németország támogatja az ENSZ működési feltételeit 

és intézményi rendszerét alapjaiban megreformáló átalakítást, és törekedni fog arra, hogy az 

ország gazdasági és politikai jelentőségének megfelelő pozíciókat kapjon a szervezetben (pl. 

Biztonsági Tanácsbeli tagság). 

Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadá-

lyozása fontos eleme marad a konfliktus megelőzését szem előtt tartó német fegyverexportnak. 

A tömegpusztító fegyverek léte és ezek elterjedése a jövőben is a legsúlyosabb fenyegetést 

jelentik az emberiség létére. Ezért a német kormány minden erőfeszítéssel törekedni fog az 

atomfegyverek leszerelésére. Az atomfegyverek elterjedését tiltó szerződés betartása és betar-
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tatása a német biztonságpolitikai törekvések központi eleme marad: A 2009. február 6-9 kö-

zött Münchenben megrendezett nemzetközi biztonsági konferencia kapcsán fejtették ki egy 

interjúban Angela Merkel kancellár és Nicolas Sarkozy francia államelnök, hogy „..Meg va-

gyunk győződve arról, hogy meghatározatlan ideig még szükség van az elrettentés politikájá-

ra.‖, de csak annyi eszközt kell rendszerben tartani, amennyi elegendő az atomháború elkerü-

léséhez.  

 

A jövőre koncentráló és átfogó német biztonságpolitika célkitűzései megvalósításának 

katonai eszköze a Bundeswehr, amelynek feladatai a következők: 

 Németország külpolitikai cselekvőképességének biztosítása 

 európai és globális keretek között részvétel a stabilitás fenntartásában 

 garantálni a nemzeti biztonság és szuverenitás megőrzését 

 hozzájárulás a szövetségesek megvédéséhez 

 a nemzetközi együttműködés és integráció elősegítése 

A Bundeswehrnek jövőben is alkotmányban előírt elsődleges kötelezettsége lesz, hogy 

külső fenyegetésekkel szemben megvédje az ország területét és politikai egységét. Ezt a köte-

lezettséget kiegészíti az az elkötelezettség, hogy Németország megvédi és megsegíti a szövet-

ségeseit, ha őket támadás éri. Ez azt is jelenti, hogy a klasszikus értelembe vett országvédelmi 

feladat a jövőben is központi feladata marad a Bundeswehrnek.  

Tekintettel arra, hogy a terroristatámadások egyre növekvő mértékben fenyegetik a né-

met felségterületet is, folyamatosan nőtt annak jelentősége, hogy a hadsereg képes legyen 

megvédeni a polgárokat –nőket és férfiakat – valamint az ország infrastruktúráját. Ez a feladat 

indirekt módon a Bundeswehr alkotmányos kötelezettségéből és Németország biztonság- és 

védelempolitikai célkitűzéséből, értékeiből és érdekeiből került levezetésre. Ezek a feladatok 

a következők: 

 nemzetközi konfliktus megelőzés és válság megoldás, beleértve terrorizmus el-

leni harcot is 

 a szövetséges partnerek támogatása, megsegítése 

 Németország, valamint a német nők és férfiak (német állampolgárok) megvédése 

 emberek mentése és evakuálása 

 partnerség és együttműködés 

 önálló segítségnyújtás a Bundeswehr alakulatok állomásozási környezetében (pl. 

helyi környezeti katasztrófa, súlyos baleset stb.) 
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A jövőben a terrorista és más aszimmetrikus fenyegetések miatt egyre szorosabb lesz a 

kapcsolat a külső és a belső biztonság között. Annak ellenére, hogy Németországon belül a 

terrorista támadások és más aszimmetrikus fenyegetések elhárítása elsősorban a belbiztonság-

ért felelős hatóságok feladata, számítani kell arra, hogy a Bundeswehr is egyre gyakrabban 

kerülhet abba a helyzetbe, hogy segítséget nyújtson más hatóságoknak. A Bundeswehr harci 

eszközeinek bevetéséhez azonban meg kell teremteni az Alkotmánnyal összhangba álló jogi 

feltételeket, mert ma még ezek nem állnak rendelkezésre.  

A Bundeswehr egyre jelentősebb mértékben vesz részt a Németországra háruló nemzet-

közi feladatok megoldásában. Az elmúlt években megnövekedett a humanitárius akciókban 

való részvétel száma, amely jelentős emberi és anyagi forrásokat kötött le. Tekintettel arra, 

hogy az állam biztonságának garantálása össztársadalmi feladat, a Bundeswehr folyamatos 

átalakuláson megy keresztül, hogy képes legyen a megváltozott körülményekhez alkalmaz-

kodni, de belátható időn belül továbbra is megmarad sorozott hadseregnek. 

Az állam biztonságával kapcsolatos intézkedések a jövőben fokozottabban megkövete-

lik majd a politikai, katonai, fejlesztéspolitikai, gazdasági, humanitárius, rendőri és informá-

ció-szerzési rendszerek közötti szorosabb együttműködést, hogy Németország eredményesen 

vehessen részt a konfliktusok megelőzésében, illetve a válságok megszüntetésében. Ennek 

érdekében hatásosan kell összehangolni egymással a katonai és civil szervezetek együttműkö-

dését. Ezért a német kormány számára jövőben folyamatos feladatot jelent biztonságpolitikája 

eszközrendszereinek állandó felülvizsgálata, és a kihívásokhoz való igazítása. 

Leszerelés, tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása:  

Németország biztonságpolitikai célkitűzései között továbbra is fontos helyet foglal el a 

tömegpusztító-fegyverek elterjedésének megakadályozása és a fegyverkezés ellenőrzése, külö-

nösen Irán, Szíria és Észak-Korea vonatkozásában. Ez a kihívás – különösen Irán estében, 

amely ország vonatkozásában Németország rendkívül elkötelezte magát – az elkövetkező 

években is fennmarad. Az E3+3 (Németország, Franciaország, Nagy-Britannia + USA, 

Oroszország, Kína) folyamattól azt remélik, hogy Irán végül is feladja majd az önálló urándú-

sításra vonatkozó terveit, és együttműködik az Atom Ügynökséggel.   

Német biztonságpolitikai elemzések szerint a fegyverzet ellenőrzés területén az ENSZ-

nek és a Biztonsági Tanácsnak a jövőben is kulcs szerepe lesz a globális méretű világbéke 

megőrzésében. Németország partnereivel együtt mind a NATO-ban, mind az EU-ban szor-

galmazza majd a fegyverzet ellenőrzés nemzetközi jogi kereteinek tökéletesítését, megterem-
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tését, és főleg az elfogadott multilaterális határozatok betartását és betartatását. Az atomfegy-

verek elterjesztését tiltó szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciáján Németország az 

ellenőrzés szigorítása érdekében fog fellépni, mert a terrorizmus mellett proliferáció vált a 

legnagyobb veszéllyé, amely a biztonságot fenyegeti. Folytatják erőfeszítéseiket annak érde-

kében, hogy a közös német-norvég kezdeményezésnek (2007) megfelelően erősödjön a 

NATO fegyverkezés-ellenőrzési profilja.  

Az elmúlt évek eseményeinek elemzéséből azt a következtetést vonták le, hogy Európa 

és Németország biztonságát is rendkívüli módon fenyegetik a helyi konfliktusok, különösen a 

megoldatlan, úgynevezett befagyott ügyekből (frozen conflicts) kiinduló konfliktusok. Ezért a 

KSE intézkedések erősítésén túl, a jövőben is fellépnek annak érdekében, hogy erősítsék Eu-

rópában a hagyományos fegyverzet ellenőrzését.  

 

Várhatóan az alábbi területeken erősödik majd a német aktivitás:  

 a Nyitott Égbolt (OH/Offener Himmel) szerződés aktív végrehajtása, az együtt-

működés folytatása a szerződő partnerekkel, az OH-eszközök (repülőgépek) biz-

tosítása 

 a biztonsági kérdésekben történő EBESZ fórum kiépítése és megerősítése, külö-

nös tekintettel a bizalmat és biztonságot erősítő intézkedésekre 

 az európai fegyverzetellenőrzési tapasztalatok átadásával támogatja a fegyver-

zetellenőrzés érdekében Európán kívül tett erőfeszítéseket 

 aktívan részt vesz majd az ENSZ által kezdeményezett kézifegyverek- 

(Kleinwaffen) program végrehajtásában, amelynek során a lőszerek kezelésére 

vonatkozó rendeletek betartására koncentrálja a figyelmet 

 végrehajtja a kézi- és könnyű fegyverek, valamint a hozzájuk tartozó lőszerek 

felhalmozásának megakadályozása céljából elfogadott EU-stratégiát 

 kézifegyverek ellenőrzését illetően az Arab Ligával és az afrikai országokkal 

együttműködve aktívan részt vesz az ellenőrzés műszaki feltételeinek megterem-

tésében 

 aktívan közreműködik a fegyverkereskedelemről szóló (ATT/Arms Trade 

Treaty) szerződés megalkotásában és elfogadásában 

 támogatja az akna- és harceszköz-mentesítésére vonatkozó szerződés előírásai-

nak világméretű végrehajtását, valamint az Ottawai Szerződés következetes be-

tartását 
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 erőfeszítéseket tesz a harcjárművek ellen alkalmazható, nehezen felfedezhető és 

távirányított aknák betiltásáról szóló ENSZ megállapodáshoz csatolandó kiegé-

szítő jegyzőkönyv megalkotásáért 

 ratifikálja és aktívan támogatja a kazettás lőszerekről Oslóban aláírt megállapo-

dás általános érvényű megvalósítását 

 aktívan fellép az ENSZ fegyverzetekről szóló megállapodásának VI. sz. jegyző-

könyvében foglaltak betartása érdekében, amely a polgári lakosságnak a kazettás 

lőszerekkel szembeni védelmét szolgálja 

Német elvek és érdekek a terrorizmus elleni harcban  

Az állam és a társadalom biztonsága az állam területének védelme mellett a szabad és 

demokratikus államrend megőrzését is magába foglalja. A legfontosabb alapértékeket az 

Alapokmányba rögzítették. Ezek közé tartoznak az olyan alapvető emberi jogok, mint az élet-

hez való jog, a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog, de ide tartoznak az állam 

működésével kapcsolatos jogok is, mint a törvények betartása, a bíróságok függetlensége, a 

többpártrendszer, a politikai pártok esélyegyenlősége. Ezeknek az alapértékeknek a megőrzé-

se még a terrorizmus elleni harcban is ajánlatos, mert csak így tud Németország szavahihető-

en kiállni a demokratikus értékei és a nyílt társadalom mellett. Ezért kell alaposan mérlegelni, 

hogy a biztonság érdekében, milyen mértékben kell korlátozni a polgári szabadságjogokat. 

Német fejlesztési és gazdasági együttműködési (támogatási) politika a 

partnerországokban 

A biztonságpolitikai elemzések szerint a terrorizmus fenyegeti leginkább a világ és ben-

ne az egyes országok biztonságát. A terrorizmus elleni harc komplex, sokoldalú tevékenység, 

amelyet egyidejűleg kell nemzeti és nemzetközi síkon folytatni. Ehhez politikai állóképesség-

re van szükség, mert menetközben folyamatosan változnak a politikai súlypontok, az aktuál-

politikai biztonsági kockázatok és fenyegetések, valamint nagymértékű megalkuvást, a gyak-

ran változó helyzethez való alkalmazkodást kíván a résztvevő államoktól. A terroristák fun-

damentalista beállítottsága miatt alig van játéktere az ellenstratégiának. Ezért már lehetőség 

szerint a terrorizmus keletkezési helyén kell felvenni az ellene való harcot. Németország biz-

tonságpolitikája is azt a célt követi, hogy a lehetséges konfliktusok okait már a keletkezésük 

helyszínén megszüntessék, és támogatják azokat a mechanizmusokat, amelyek segítenek fel-



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 45 

számolni a terrorizmus melegágyát. Németországban erre a célra Fejlesztési és Gazdasági 

Együttműködési Minisztériumot (BWZ/Bundesministerium für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung) hoztak létre. Ez a minisztérium hangolja össze a fejlődő 

országok megsegítésében közreműködő többi minisztérium, hatóság tevékenységét is.  

A fejlesztési politika célja, hogy a rászoruló országoknak embercsoportoknak biztosíts 

az alapvető szükségletek tartós (fenntartható) kielégítését, és lehetővé tegye a környezetbarát 

és szociális fejlődést. A gazdasági együttműködés és segélyezési politika a német külpolitika 

szerves alkotó eleme, része a kiterjesztett értelmű biztonságpolitikának. Ennek politikának fő 

célja azonban az, hogy elejét vegyék a lakóhely elhagyásának, azért, hogy a szegény tömegek 

a saját hazájukban maradjanak, és ott keressék a boldogulást. A német fejlesztési és gazdasági 

együttműködési politikában központi helyet foglal el Afrika és Ázsia, míg Latin-Amerikában a 

demokratikus fejlődés érdekében folytatnak párbeszédet. További cél az adott partnerország 

politikai elitjéhez tartozó személyek németországi továbbképzése, politikai együttműködő 

hálózatok kialakítása.  

Az EU-val együttműködve Németország 2010-től a bruttó nemzeti termékének 0,51%-át 

fordítja fejlődéspolitikára, 2015-től pedig a GDP 0,7%-át fordítja majd erre a célra.  

A német fejlesztési politika szigorúan ragaszkodik ahhoz az alapelvhez, hogy „ne okozz 

kárt‖ (Do no harm). Minden fejlesztési programot az adott válsághelyzethez igazítanak, és 

igyekeznek elkerülni minden olyan mellékhatást, amely elmélyítheti a válságot, emberi vagy 

környezeti károkat okozhat.  

A fejlesztésekkel kapcsolatos német kormányzati célkitűzések civil szervezeteken, 

pénzügyi intézeteken keresztül valósulnak meg. Ezek közül az alábbi szervezetek és intézmé-

nyek játszanak fontosabb szerepet: 

 Újjáépítési Hitelintézet, a KfW Entwicklungsbank (KfW/Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) és ennek a bankcsoportnak leányvállalata, a Német Befektetési és 

Fejlesztési Társaság (DEG/Deutsche Investitions- und Entwicklungs-

gesellschaft), amelyek a pénzügyi együttműködésért felelősek; 

 Német Társaság a Technikai Együttműködésért (GTZ/Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit), amely a partner országokkal való műszaki 

együttműködésért felelős; 

 Német Fejlesztési Szolgálat (DED/Deutsche Entwicklungsdienst), amely a part-

ner országba küldendő személyek (minden korosztályú nők és férfiak) kiválasz-

tásával és felkészítésével, a fejlesztésre szoruló helyszínek kiválasztásával és a 

fogadókészség kialakításával foglalkozik; 
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 Nemzetközi Továbbképzési és Fejlesztési Közhasznú Társaság 

(InWEnt/Internationale Weiterbildung und Entwicklunggemeinnützige GmbH), 

amely a fejlesztésre kiválasztott személyek felkészítésével és továbbképzésével 

foglalkozik; 

 Nemzetköz Migrációs és Fejlesztési Központ (CIM/Centrum für internationale 

Migration und Entwicklung), amely gondoskodik arról, hogy megfelelő képzett-

ségű külföldi személyzet álljon a partner ország rendelkezésére; 

 Válságigazgatás, Szükségállapot tervezés és Polgári védelem Akadémiája 

(AkNZ/die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz ) 

szakemberek képzésével és partnerországba küldésével foglalkozik 

A német fejlesztési politika súlyponti elemei: a szegénység elleni harc, az oktatás és 

képzés, a béke biztosítása és a demokratikus fejlődés elősegítése, a globalizáció igazságos 

alakulásának befolyásolása, a megújuló energia rendszer kiépítése, a környezet védelme, a 

biológiai sokszínűség megőrzése kormányzati támogatással.  

Szegénység elleni harc 

Az ENSZ 2001. évi Millenniumi csúcstalálkozóján elfogadottakra reagálva, a szövetsé-

gi kormány a 2015-ig terjedő időszakra elfogadott egy akció tervet, amelynek értelmében a 

világon felére csökkentik a mélyszegénységben élők létszámát. A szociális igazságosság elter-

jesztése és a jólét igazságosabb megosztása elveheti az iszlám terrorizmus érveinek az élét is. 

A rendelkezésre álló szűk anyagi források miatt ezt a tevékenységet egy országon belül is, de 

nemzetközileg is jól össze kell hangolni. Németország arra törekszik, hogy elejét vegye a 

partnerországok túlzó elvárásainak, és ez az a terület, amelyen a szövetségi kormány nagy-

mértékben támaszkodik a civil szervezetekre. 

Oktatás és képzés 

Németország továbbra is kettős célt fog követni. Egyrészt a Németországban élő külföl-

diek oktatásának a támogatásával kívánja őket integrálni és szociálisan is a német államhoz 

kötni, ami által el akarja kerülni, hogy erősödjön a hazai terrorizmus (home grown terrorism). 

Másrészt az iszlám országokban folytatott oktatási és képzési tevékenységgel ezen országok 

stabilizálására és a radikalizmusuk csökkentésére törekszik. Mind az iskolai, mind a felnőtt 

oktatásban cél a kultúrák közötti párbeszéd folytatása, a kölcsönös megismerés elősegítése, az 
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egyetemes értékek, normák közvetítése. A válságok megelőzésében jelentős szerepe van az 

oktatásnak és képzésnek. Ezen a területen a német külügyminisztérium mellett különösen 

kiemelkedő szerepük van a civil szervezeteknek /pl. többek közt a Goethe Intézetnek, a politi-

kai alapítványoknak, a Külföldi Kapcsolatok Intézetének (ifa/Institut für 

Auslandsbeziehungen)/.  

A nemek egyenjogúságának elősegítése  

Németország felismerte, hogy különösen a fejlesztésre szoruló országokban nem meg-

oldott a nemek egyenjogúsága, ami sérti az emberi jogokat. A gender-alapú hatalommegosz-

tás mindkét nemet elnyomja, de különösen a nők előtt zárja be az egyéni érvényesülés útját. 

Azok az országok, amelyekbe válságkezelő missziókat küldenek, általában fejletlenebbek, és 

sokszor sem a jogrendszer, sem a biztonsági szektor, sem a közigazgatás nem működik. A 

meglevő szabályok és gyakorlat sokszor a saját társadalmaik rosszízű múltját idézik. Ezekben 

az országokban az európai értékeket próbálják nem erőszakosan közvetíteni, megadva a nők-

nek és a férfiaknak is a lehetőséget, hogy számukra kedvező életpályát választhassanak. 

A jó kormányzati (Good Governance) tevékenységkialakításának elősegítése  

Németország nagy figyelmet fordít arra, hogy a partnerországokban érvényesüljön a 

jogállamiság, a demokrácia és a jó kormányzati tevékenység. A 70 együttműködő államnak 

mintegy a felével Németország bilaterális szerződést kötött az együttműködésről. Ezen a terü-

leten a tevékenység jelegénél fogva az állami szervek közötti együttműködés van túlsúlyban. 

Mind az állami, szerveket, mind a NGO-kat (NRO/Nichtregierungsorganisation) köti az az 

alapelv, hogy ne okozzanak kárt. Az együttműködés kiemelkedő területei a decentralizálás és 

az önkormányzati igazgatás, a közigazgatási reform, az államszervezet modernizációja, a jogi- 

és az igazságügyi reform végrehajtása, a korrupció elleni harc, valamint a költségvetési- és 

pénzügyi politika megújítása. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyugati mintára megvalósítan-

dó reformokat nem mindig fogadják kedvezően a partnerországokban. Ezekben az országok-

ban a kihívást az jeleneti, hogy a nagyobb jogbiztonságot akkor lehet elérni, ha német fejlesz-

tők, segítők figyelembe veszik az ország specifikus értékeit és hagyományait. A rossz kor-

mányzati tevékenység, a korrupció, a hatalommal való visszaélés, a gyenge intézmények, a 

hiányzó jogbiztonság belűről rombolja le az amúgy is gyenge államrendszereket. Németor-

szág arra törekszik, hogy megértesse a partnerállam vezetőivel, köztisztviselőivel, biztonsági 
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szolgálata és a hadserege tagjaival, rendőreivel, alkalmazottaival és az egész lakosságával, 

hogy a saját felelősségük a működő állam megteremtése, amely megbízható partnere lehet a 

térség és a világ más államainak. 

Klímavédelem 

Német biztonságpolitikai elemzések az éghajlatváltozást és annak következményeit tart-

ják a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának, amelynek hatása messze túlterjed a stratégi-

ai papírokban szereplő 2015. évi határidőn. Fejlett ipari országként Németország kötelezettsé-

gének tartja, hogy támogassa a partnerországokat azon intézkedések meghozatalában és vég-

rehajtásában, amelyek révén alkalmazkodni tudnak az éghajlatváltozáshoz  pl. széndioxid-

szegény erőművek építése, erdők telepítése és védelme stb.  

Biztonságpolitikai elemzések korábban érdemben nem foglalkoztak az éghajlatváltozás, 

illetve a rendelkezésre álló ivóvíz folyamatos csökkenése által keletkező biztonsági kockázat-

tal. Mára azonban egyértelművé vált, hogy a szűkülő nyersanyagforrások és a határokat átlépő 

környezeti szennyezések, járványok és a migráció stabilitást veszélyeztető feszültségforrások. 

A felismert veszélyek csak akkor küzdhetők le, ha  

 felismerjük, hogy a környezetvédelmi politika a válságmegelőzés egyik eszköze 

 a már elfogadott akcióprogramokat következetesen végrehajtják a partnerálla-

mok 

 folytatódik a párbeszéd az éghajlatváltozással és környezetszennyezéssel össze-

függő témákról a stratégiai szövetségesekkel, köztük az USA-val, valamint a 

problémás régiókkal és országokkal, mint pl. Kína, Oroszország és a FÁK orszá-

gai, Afrika, Délkelet-Ázsia térsége 

Németország meg akarja tartani vezető helyét az éghajlatváltozás elleni harcban. Ennek 

feltételei adottak is, hiszen Európában is a német az egyik legkörnyezettudatosabb nép. Álla-

milag támogatják a hulladék hasznosítását, az alternatív energiák elterjesztését (szél- és nap-

energia), ellenzik az atomenergia békés felhasználását is. Támogatják azokat a törekvéseket, 

amelyek a CO2-kiboccsájtást kívánja csökkenteni. Ezért Németországban már csak olyan 

széntüzeléses villamos-erőműveket lehet építeni, amelyeknek rendkívül alacsony a CO2-

kiboccsájtása. Németország önként vállalta azt is, hogy 2020-ig 30%-kal csökkenti a CO2 

kibocsájtását, de szeretné ezt az értéket 40%-ra növelni. Németország 2020 után fő feladatá-

nak tekinti, hogy az energiagazdaság területén minden tagállam ugyanazon a módon és for-

mában vegyen részt a széndioxid-kibocsájtási engedélyek (Zertifikát-ok) adás-vételében. 
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A fejlődő országokban működő válság missziók is a környezettudatos gondolkodást ter-

jesztik, és olyan energiatakarékos eszközöket telepítenek vagy létesítenek, amelyek a legin-

kább megfelelnek a helyi körülményeknek (pl. napenergiával működő főzőhelyek, biomassza 

hasznosítása, tehéntrágya elégetése stb.). Az esőerdők védelme érdekében támogatják a helyi 

parasztokat, hogy a bioetanol termesztésére szánt területeken inkább élelmiszert termeljenek, 

és hagyjanak fel az esőerdők területszerzés érdekében történő pusztításával. 

Németország számára a válságmegelőzés, a konfliktusok megoldása és a béke megerő-

sítése egymással szorosan összefüggő feladatok és tevékenységek sorozata. A német kormány 

ezt felismerve fogadta el 2004-ben a civil válságmegelőző, konfliktus megoldó és béke meg-

erősítéséről szóló akciótervét. Olyan program ez, amelyben a különböző minisztériumok és 

hatóságok összegyűjtötték az adott országra, térségre vonatkozó szakismereteiket, és annak 

alapján kidolgozták azokat a teendőket, amelyek hozzájárulnak a civil társadalom kialakításá-

hoz. Szakértők felismerték, hogy a tartós reformok végrehajtásának, a konfliktusok megoldá-

sának és a béke megőrzésének alapvető feltétele az adott állam hatalmi monopóliumának a 

megőrzése, és a rendőrség, a hadsereg demokratikus ellenőrzése. Ezért Németország a jövő-

ben is támogatja a partnerországokban a belső biztonságot szolgáló intézmények és erők re-

formját (pl. a volt fegyveresek betagozódását a rendőrségbe, a hadseregbe, a parlament ellen-

őrző szerepének erősítése stb.). Németország többek közt Örményországban, Azerbajdzsán-

ban, Indonéziában, Afganisztánban, Vietnámban, Irakban, Angolában, Burundiban, Sierra 

Leonéban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Elefántcsontparton és Bolíviában támo-

gatja szakemberekkel és egyéb módon (pénzügyi, technikai, kiképzés, oktatás) a belső rend 

megteremtését szolgáló fejlesztéseket.  

Afrika kiemelt helyet foglal el a biztonságpolitikában  

Németország erősíteni akarja afrikai jelenlétét. Ez a szerep összefügg a terrorizmus el-

leni harccal, az egyes afrikai országokban zajló ellenőrizetlen katonai akciókkal (puccsok, 

polgárháborúk), valamint azzal a felismeréssel, hogy Afrika növekvő szerepe a természeti 

nyersanyagforrások kiaknázásának és felhasználásának területén, valamint az AIDS és más 

járványos betegségek elterjedésében közvetlenül fenyegetik Európa és Németország biztonsá-

gi helyzetét, elemi érdekeit is. 

 

Németország afrikai fejlesztési programjait is a Fejlesztési és Gazdasági Együttműködé-

si Minisztérium hangolja össze, és azokra a Szaharától délre fekvő államokra (pl. Szudán, 
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Tanzánia stb.) koncentrálja, amelyek ma még messze vannak azoktól az gazdasági, politikai 

és társadalmi értékektől, amelyeket Németország képvisel. Annak ellenére, hogy az afrikai 

kontinensen az elmúlt években jelentős előrelépés történt a béketeremtés, konfliktus megol-

dás, a demokratikus fejlődés elősegítésének területén, a jövőben is kiemelt figyelmet kell for-

dítani a stabilitás megőrzésére, a gazdasági fejlődés elősegítésére. Perspektivikusan adottak a 

nagyarányú gazdasági fejlődés lehetőségei, de meg kell teremteni azokat a politikai, jogi, ál-

lamszervezeti és infrastrukturális feltételeket, amelyek a kontinenst vonzóvá teszik az európai, 

köztük a német befektetők számára. Az egyházak és a politikai alapítványok mellett nagy 

számban létező nem kormányzati szervek (NGO, pl. Mona és Bill Gates Alapítvány, Orvosok 

Határok Nélkül, Vöröskereszt, egyházi szervezetek stb.) állnak legközelebb a partner orszá-

gok lakosságához. Tevékenységüket a helyi NGO-kal összehangolva szervezik és hajtják vég-

re.  

A civil, nem kormányzati szervezetek (NGO) hatékonyan működnek akkor is, amikor 

állami szervek bevonása nélkül, közvetlen segítséget nyújtanak magán szervezeteknek vagy 

személyeknek a segélyekre szoruló (befogadó) országokban. Több fejlesztésre szoruló or-

szágban a külföldi NGO-k azok, amelyek képesek megoldani a helyi lakosság alapvető szoci-

ális ellátását (pl. élelmiszer, tüzelőanyag, gyógyszer és orvosi alapellátás). Különös módja a 

segélyezésnek a katasztrófák idején (pl. cunami 2004) adott ad hoch segítség. Németország 

arra törekszik, hogy polgári személyekből (rendőrök, fejlesztéssel foglalkozó szakemberek, 

köztisztviselők, humanitárius segítségben illetve emberi jogi kérdésekben jártas személyek 

stb.) és katonákból álló gyorsan bevethető szakértői csoportokat hozzanak létre a váratlan 

válsághelyzetek, katasztrófák következményeinek felszámolására.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy szükség lenne egy európai NGO-os koordinációs köz-

pont létrehozására a segélyezési tevékenység racionalizálása és koordinációja végett. Meg kell 

ismerni a segélyezésre szorulók szükségleteit és csak azokra kell koncentrálni. Nem biztos, 

hogy ez mindig pénzkérdés. Gyakran az európai országok állami és NGO- szervezetei nem 

valós szükségletek kielégítését szorgalmazzák. Van, amikor éppen a sok pénz- és más ado-

mány az egyéni kezdeményezés akadálya. A német NGO-k egy része fejlesztéspolitikai tájé-

koztató tevékenységre koncentrálnak. Ezek gyakran bírálják a német kormány fejlesztési te-

vékenységét, rámutatnak annak hibáira, és ezzel elejét veszik a káros következményeknek. A 

német szövetségi kormány erősíti az együttműködést az NGO-kal, és intenzív párbeszédet 

folytat velük a kiválasztandó partnerországokról, az ott folytatandó tevékenységről, a Párizsi 

Nyilatkozat alapelveinek érvényesítéséről, a fejlesztési tevékenység hatásainak elemzéséről.  
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A jövő kihívásairól 

Jól átgondolt fejlesztési politikáján keresztül Németország hozzájárul a világ stabilitá-

sához, a biztonságpolitikai fejlődés előreláthatóságához. A ma zajló folyamatok elemzéséből 

látható, hogy mind 2015-ig, mind azon túl is, komoly kihívások előtt áll a világ.  

A jelenlegi pénzügyi- és gazdasági válság ellenére is azzal lehet számolni, hogy a gaz-

daság túljutva a válságon, ismét növekedésnek fog indulni, és új gazdasági központok alakul-

nak ki. Ez jól érzékelteti Kína és India fejlődése. Annak ellenére, hogy a jólét világméretek-

ben növekedni fog, fenn áll a veszély, hogy folytatódik szociális különbségek növekedése is. 

A technikai haladással párhuzamosan haladó népességnövekedés azt eredményezheti, hogy a 

gazdasági növekedés ellenére növekszik a munkanélküliek és ezáltal az elszegényedő tömeg 

létszáma. Az elszegényedés együtt jár az elégedetlenség növekedésével is, ami fenyegető ve-

szélyt jelent a globális biztonságra.  

A gyors technikai fejlődés együtt jár az oktatás és képzés fejlődésével, ami lehetővé te-

szi, hogy egyre több ember részesüljön az informatika-technológia által létrehozott javakból. 

Aki az oktatás területén lemarad, annak nem lesz lehetősége arra, hogy a világpiacon keresett 

termékeket, szolgáltatásokat kínáljon. A technológiai lemaradás így a világpiactól való lesza-

kadást és az elszegényedést hozza magával.  

A népesség létszámának növekedésével együtt haladó jólét következtében nő a nyers-

anyagok (mindegy, hogy miről van szó: rézről, kőolajról vagy búzáról) iránti kereslet, ami 

majd növeli az árakat. Ez megint a népesség szegényebb rétegeit fogja a leginkább súlytani, 

de az általános nyersanyaghiány fékezően hat majd a gazdaság növekedésére. Az éghajlatvál-

tozás hatására jelentkező aszályok és árvizek következtében már is csökkent a Föld lakossá-

gának ellátására fordítható agrártermékek mennyisége. A fejlesztéspolitika feladata lesz a 

rendelkezésre álló nyersanyagok hatékony felhasználásának a megszervezése, az élelmiszer-

termelés támogatása, a hatékonyabb földművelési módszerek elterjesztése a partnerországok-

ban.  

A folyamatosan javuló egészségügyi ellátásnak köszönhetően megnőtt a várható élettar-

tam, és 2050-ben már várhatóan kilenc-tíz milliárd ember él majd a Földön, ami szükségessé 

teszi, hogy a fejlesztés alatt álló országokban foglalkozni kell a népesség növekedéséből, el-

öregedéséből adódó családtervezési, szociális és migrációs problémákkal is. Az emberiségnek 

több mint a fele már jelenleg is városokban él, és ez a jövőben – különösen a partnerorszá-

gokban – tovább fog növekedni. Ez szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja az ivóvíz ellá-
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tásért, a szemét elszállításáért és a tömegközlekedésért felelősöket. A település- fejlesztők 

előtt is új feladatok állnak, hogy emberhez méltó környezetet teremtsenek a városokban.  

A globális partnerség rendszerének kiépítésével elkerülhetők lesznek az államok közötti 

konfliktusok és válságok. A fegyverkezési kiadások növekedése és az egyes régiók fegyver-

kezési spirálja mégis veszélyezteti a stabilitást és a békét. Az emberiségre nézve különlegesen 

nagy veszélyt jelent a tömegpusztító fegyverek elterjedése, és ha ezt nem tudjuk ismét ellenőr-

zés alá vonni az az emberiség végét jelentheti. Ez az egyik oka annak, amiért Németország az 

atomenergiával szemben a megújuló energiák hasznosítását szorgalmazza.  

Az elszegényedés növekedése, a szegények és gazdagok közötti szakadék elmélyülése, 

a megoldatlan szociális, gazdasági és etnikai viszonyok, valamint a politikai elnyomás meg-

növeli az államon belüli konfliktusok kialakulásának a lehetőségét. Ez az instabilitás egész 

régiókat is magával sodorhat. Ez különösen érvényes lehet ott, ahol a lakosságon belüli elége-

detlenséget a terroristák a maguk hasznára tudják felhasználni.  

Az éghajlatváltozás már elkezdődött, és nem is fog leállni. Ez fenyegetés a gazdasági 

növekedéssel és a békével szemben. A klímaváltozás következményei pontosan nem becsül-

hetők meg, de az már most előre látható, hogy a tengerek vízszintje emelkedni fog. Ez fenye-

getést jelent a fejlődő országokban levő tengerparti, dinamikusan növekvő nagyvárosokra. A 

lefékezhetetlen klímaváltozás következtében növekedni fog a környezeti okokra visszavezet-

hető válságok, valamint a termőföld használatáért kirobbant konfliktusok száma, több lesz az 

árvíz, több forgószél keletkezik, tartósabbak lesznek az aszályok. Ezek miatt tovább növek-

szik a fejlődő országokban élő lakosság nyomora.  

Az éghajlatváltozás befolyással lesz a migrációs folyamatokra is, mert megnövekszik 

azoknak a száma, akik klímakatasztrófák elől menekülve keresnek letelepedési lehetőséget 

Európában és más fejlett országokban.  

A természet tűrőképessége már ma is a végletekig van feszítve. Az emberiség egyhar-

mada nem jut elegendő vízhez, és több régióban nincs elegendő víz ahhoz, hogy a mezőgaz-

dasági termelést, a földművelést az eddig megszokott módon folytassák. Feltéve, hogy a Föld 

népessége az eddigi ütemben növekszik, 25 éven belül meg kellene duplázni az élelmiszer-

termelést. A klímaváltozás következtében előre láthatóan éppen Afrikában lesz kevesebb a 

termőterület, és itt csökken majd a leginkább a fajok száma is.  

Németország majdani biztonsága érdekében más most alaposan elemzi a jövő kihívása-

it, és igyekszik megtalálni azokat az eszközöket és módszereket, amelyek alkalmazásával a 

fejlesztési politikáján keresztül képes támogatni a fejlődő államokat. A lehetséges veszélyek 
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csökkentése érdekében kész arra is, hogy a Millenniumi Szerződésben foglaltaknál többet 

teljesítsen.  

Németország a partnerországok támogatását és fejlesztését komplex feladatként kezeli. 

Ebben a jövőben is lesznek állami feladatok,és lesznek olyanok, a,melyeket civil szervezetek 

hajtanak majd végre, akár  állami támogatással is. A német kormány a feladat komplex jelle-

gére tekintettel arra fog törekedni, hogy polgári személyekből (rendőrök, fejlesztéssel foglal-

kozó szakemberek, köztisztviselők, humanitárius segítségben illetve emberi jogi kérdésekben 

jártas személyek stb.) és katonákból álló gyorsan bevethető szakértői csoportokat hozzanak 

létre a váratlan válsághelyzetek, katasztrófák következményeinek felszámolására. 
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dr. Jávor Endre 

Az Osztrák Köztársaság biztonsági és védelmi doktrínája 

 

Biztonság, az összes létező formájában egy demokratikus jogállam fennállásának és 

működésének, valamint a társadalom és a polgárok jólétének alapvető követelménye, és krité-

riuma. A biztonságpolitika így az állam elsődleges politikai feladata. A mai körülmények kö-

zött, ezt a legtágabb biztonságpolitikai értelemben kell megvalósítani. 

Ausztria politikája alapvetően a béke politikája. Így arra törekszik, hogy erőszakos 

konfliktusok elkerülhetők legyenek. Ezért olyan biztonságpolitikát folytat, amely az ENSZ 

Alapokmány, valamint az alapvető emberi és szabadságjogok védelmét szolgáló nemzetközi 

egyezmények, mint az Európai Emberjogi Konvenció és az Európai Alapjogok Chartája alap-

ján arra irányul, hogy a népek háborúktól mentesen, békében éljenek. 

A védelempolitika célja, hogy a társadalom lehetőleg minden részére kiterjedő bizton-

ságot nyújtson. A 2001.-ben a Parlament által elfogadott Biztonsági és Védelmi Doktrína ki-

emelten foglalkozik olyan, a biztonságot átfogó tényekkel, amelyek az állam, mint egész biz-

tonságát befolyásolják, valamint az állampolgárainak a nagyfokú veszélyekkel szembeni vé-

delmét szolgálja. Ezáltal más biztonsági területek jelentősége nem szűkül. A Biztonsági és 

Védelmi Doktrína az osztrák biztonságpolitika vezérfonala. 

A biztonságpolitika alapja Ausztria létfontosságú biztonsági érdekei és az EU-val közö-

sen kidolgozott biztonsági érdekek. Ebből erednek a politikai, stratégiai célok, amelyek meg-

valósítása átfogó állami stratégiaként, valamint az egyes politikai területek részstratéga formá-

jában történik. 

Egy európai ország biztonsági helyzetét már nem lehet a többi ország biztonságától el-

különülten értelmezni. Európában és az Európát környező térségben keletkező veszélyek és 

kiszámíthatatlan folyamatok következményei befolyásolják az európai államok biztonsági 

helyzetét. Az új biztonságpolitikai kihívásokat nem lehet egyedül leküzdeni, hanem csak 

nemzetközi szolidaritás és összefogás révén. Ausztria és az EU biztonsága elválaszthatatla-

nok. Ausztria biztonságpolitikáját ma alapvetően az EU keretein belül valósítja meg. 

Az átfogó biztonság megértésével kapcsolatban fontos tény az a felismerés, hogy a biz-

tonság nem csak az állam, hanem az egész lakosság feladata, ami feltételezi és igényli az álta-

lános biztonságtudat megteremtését. 
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Biztonságpolitikai paradigmaváltás Európában 

A hidegháború végével bekövetkezett változások a világpolitikai helyzetben alapvetően 

megváltoztatták az európai biztonságpolitikát. Európában biztonságpolitikai paradigmaváltás 

történt. Ez a folyamat 1989-ben a hidegháború végével kezdődött, és a hidegháborús katonai 

elrettentés és egyensúly-centrikus gondolkodásmódtól az együttműködés és átfogó biztonság 

logikájának megteremtéséhez vezetett. 

Az ideológiai alapú, bipoláris szembenállást, az állandó, és így viszonylag átlátható ha-

talmi és fenyegetettségi helyzetet felváltotta egy átláthatatlan, kiszámíthatatlan elrendeződés, 

mely új biztonságpolitikai kihívásokat támasztott. Az általános biztonságpolitikai helyzetet az 

állami és nem állami résztvevők növekvő száma jellemzi, amelyek egy része, nem illeszkedik 

be a hagyományos politikai rendbe és a jogrendszereken kívül működnek. Így a biztonságpo-

litikai helyzet és fejlődési folyamatai egyre átláthatatlanabbakká váltak. 

A konfliktus helyszínétől való fizikai távolság a jelenleg már nem jelent elegendő vé-

delmet a biztonságot fenyegető veszélyekkel szemben. 

Jelenleg Európában nem érzékelhető agresszív politikai szándék, és nincs is elegendő 

katonai potenciál egy ilyen stratégia megvalósításához. Egy felelősségteljes biztonságpolitikai 

gondolkodás azonban folyamatosan felkészül a politikai indítékok és helyzetek esetleges vál-

tozására. 

Egy korszerű és a jövőre irányuló biztonságpolitika a kockázatok elkerülésén és a fe-

nyegetettségek megelőzésén alapszik. Az elsődleges célkitűzés, Európa biztonsági rendszeré-

nek olyan formában történő kialakítása, mely lehetővé teszi a fenyegetettség és veszélyezte-

tettség megelőzését, elkerülését. . 

A biztonságpolitikai tevékenység eszközeinek fontossági sorrendje megváltozott. Min-

denekelőtt az együttműködést szolgáló politikai, katonai, rendőrségi, titkosszolgálati, gazda-

sági, szociális, oktatási, kulturális, információs és kommunikációs, környezetvédelmi vala-

mint belbiztonsági eljárások és ezek kombinációinak jelentősége fokozódott.  

Béke és stabilitás Európában a különböző integrációs szervezetekben az államok 

együttműködésén alapszik. Az EU és a NATO által megteremtett stabilitási zóna folyamato-

san bővül olyan államokkal, amelyek a csatlakozás érdekében megteremtették a csatlakozás-

hoz szükséges, és a befogadó szervezetek által megszabott politikai, társadalmi, katonai felté-

teleket.  
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Európa jövőjét elsősorban az EU és a NATO biztonságpolitikai fejlődése fogja megha-

tározni, de fontos további szempont az USA európai jelenléte, valamint Oroszország együtt-

működési hajlandósága, az EU-val és a NATO-val. 

Biztonságpolitikai kockázatok és veszélyek.  

A hidegháború egyértelmű és viszonylag kiszámítható fenyegetését egy összetett, sok-

tényezős kockázati és fenyegetettségi helyzet váltotta fel, melynek összetevői politikai, gaz-

dasági, katonai, szociális, környezetvédelmi, vallási-kulturális illetve információs technológiai 

elemekből, illetve ezek kombinációiból épülnek fel 

Államok egymás közti háborúját nyugat-európában mai megítélés szerint hosszú távon 

ki lehet zárni, de Európa instabil régióiban illetve a külső határok mentén továbbá is fennáll a 

fegyveres konfliktus kitörésének veszélye. Különösen a feltörekvő államok gazdasági és poli-

tikai stabilizáló törekvéseinek megbukása esetén kell a helyzet elfajulásával, és akár fegyveres 

összetűzés lehetőségével számolni. Közép illetve hosszútávon az sem zárható ki, hogy ezek a 

konfliktusok Európába is begyűrűznek. 

A politikai viszonyok és nézetek gyökeres megváltozása esetén megjelenhet a katonai 

fenyegetettség veszélye is, de jelenleg ennek esélye, tekintettel a NATO továbbra is hiteles és 

valós elrettentő képességeire, igen csekély. 

Ugyanakkor más fenyegetettségi formák jelentősége folyamatosan növekszik. A legfon-

tosabb globális biztonságpolitikai kihívások a tömegpusztító fegyverek továbbterjedése, egyes 

államok vagy más érdekcsoportok által támogatott nemzetközi terrorszervezetek működése, a 

szervezett bűnözés, a kialakult egyensúlyi viszonyokat veszélyeztető fegyverkezés, etnikai 

konfliktusok, a politikai szétforgácsolódás, a totalitárius ideológiák és fundamentalista vallá-

sok terjedése, a népszaporulat egyenetlen alakulása és a migrációs áramlatok, energia és 

nyersanyag gondok, élelmezési és környezetvédelmi problémák. A legnagyobb veszélyt a 

nyugati civilizációra a nemzetközi terrorizmus és annak különböző megjelenési formái jelen-

tik. 

Osztrák felfogás szerint az átfogó biztonságtudat alapvető stratégiai elvei a béke és sta-

bilitás támogatása, biztosítása, megteremtése és megújítása, valamint az egyéni és kollektív 

önvédelem. Érvényes az az alapelv, miszerint: „annyi közös béketámogatás amennyi lehet, és 

csak annyi kényszerítő intézkedés amennyi elkerülhetetlen.‖ A katonai kényszerítő intézkedé-

sek felhasználása megmarad az ENSZ alapelvei szerint végső lehetőségnek. 
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Ausztria biztonsági helyzete 

Ausztria biztonsági helyzete jelenleg egy sor pozitív körülménnyel jellemezhető. Ide so-

rolható a jogállamiságra, demokráciára és gazdasági növekedésre alapuló belső stabilitás, 

Ausztria beágyazódása az EU intézményrendszerébe, valamint a szomszédokkal folytatott jó 

viszony. Pozitív hatással van a geopolitikai helyzetre az EU és a NATO bővítése. 

Ausztria létét fenyegető agresszív, szokványos katonai megmozdulás csak egy, az euró-

pai politikában alapvető stratégiai változás révén bekövetkezett helyzet eredményeképp jöhet 

szóba; egy ilyen folyamat jelenlegi helyzetet figyelembe véve 7-10 évig tartana. Mindemellett 

ilyen helyzet véglegesen nem zárható ki. 

A belbiztonság szempontjából megállapítható, hogy a stabil gazdasági, szociális és poli-

tikai helyzet révén az állam biztonságát fenyegető szélsőséges megmozdulások az elmúlt 

években nem keletkeztek. Egy belpolitikai eredetű terrorizmus veszélye jelenleg nem mutat-

ható ki. 

Mindezek ellenére léteznek kockázati és veszélyforrások, amelyek Ausztria biztonság-

politikai helyzetét gyorsan és lényegesen megváltoztatni képesek 

Komplex és határokon átívelő kockázati és veszélyforrások összefüggései és hatásai mi-

att a konfliktustól való térbeli távolság napjainkban már nem jelent elegendő védelmet és biz-

tonságot. Ennek következtében Ausztriára nézve negatív hatásai lehetnek az olyan konfliktu-

soknak, amelyek a konszolidált Európán kívül keletkeznek. Ilyenek elsősorban a nemzetközi 

terrorizmus, a fegyver, kábítószer és emberkereskedelem, a különböző okok miatt bekövetke-

ző migráció, a környezeti katasztrófák valamint a gazdasági és pénzügyi válságok. Ezeket a 

kockázatokat a keletkezés helyszínén megfelelő megelőző intézkedésekkel, átfogó politikai és 

gazdasági támogatásokkal, demokratikus és jogállami struktúrák létrehozásával, valamint 

nemzetközi katonai jelenléttel lehet kezelni. 

A modern társadalmak az információs technológia területén különösen sebezhetőek. Ez 

érinti mind a katonai, mind pedig a civil szektort, és kiterjed a gazdasági szektorra is, melyet a 

gazdasági kémkedés megnövekedett technikai lehetőségei is veszélyeztetnek. 

A nagytávolságú légicsapások végrehajtására alkalmas eszközök - ballisztikus és cirkáló 

rakéták - folyamatos fejlődése és elterjedése néhány éven belül az Európán kívüli térségből 

eredő reális katonai fenyegetést jelenthet Ausztria részére. Ezeken felül a tömegpusztító fegy-

verek növekvő száma az elterjedésüket korlátozni rendeltetett – nonproliferációs – intézkedé-

sek ellenére is fenyegetettséget jelentenek Ausztria részére. 
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Ausztriában is érezhetők a globalizáció negatív hatásai, mint a szervezett bűnözés, a 

nemzetközi terrorizmus, de az illegális bevándorlás is. További veszélyt jelentenek a stratégiai 

fontosságú, illetve a kritikus infrastruktúra elleni támadások lehetőségei, legyen az terrortá-

madás vagy zsarolások ilyen cselekmények végrehajtásával bizonyos politikai célok megvaló-

sítása érdekében, tekintettel a felhasználható eszközök - tömegpusztító fegyverek, információ-

technológiai eszközök és módszerek, közönséges, de károkozás céljából átfunkcionált haszná-

lati eszközök, stb. - elérhetőségére. Ilyen fenyegetettségek eredhetnek állami és nem-állami 

szereplőktől is, mint terrorszervezetek, csoportosulások, szervezett bűnözők, fanatikus vallási 

szekták, de eredhetnek egyéni elkövetőktől is. Ezeket a veszélyeket a meglepetés ereje és a 

kiszámíthatatlanság jellemzi. 

Ugyancsak veszélyt és kockázati forrást jelentenek a természeti, technológiai illetve 

környezetvédelmi katasztrófák, valamint a járványos betegségek. Ide sorolhatók mindenek-

előtt a nukleáris balesetek, amelyeknek messzeható és nehezen kiszámítható következményei 

lehetnek.  

A nemzetközi szervezetek szerepe és Ausztria közreműködése 

Biztonságot és stabilitást manapság egymással együttműködő és egymást funkcionálisan 

kiegészítő valamint egymást támogató szervezetekkel lehet megteremteni. Ide értendő az 

ENSZ, az európai és a transzatlanti kereten belül az EU és az Európa Tanács, a NATO és az 

általa működtetett békepartnerségi program (PfP), valamint az Euró-atlanti Partnerségi Tanács 

(EAPC), továbbá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ). Ausztria 

számára fontos biztonságpolitikai tényező a nemzetközi szervezetek döntései alapján elren-

delt, a konfliktusok megelőzését és a válságok kezelését szolgáló intézkedések végrehajtásá-

ban való aktív részvétel. Ausztria ezért arra törekszik, hogy válságkezelő kapacitásait, mind 

civil mind katonai területen folyamatosan fenntartsa és bővítse. 

Ausztria részére kiemelt fontossága van az ENSZ világbéke és a nemzetközi biztonság 

megóvására irányuló tevékenységének. Az ENSZ nemzetközi békefenntartó misszióiban való 

szerepvállalás az 1960-as kongói küldetés óta Ausztria egyik legjelentősebb közreműködése a 

világszervezet munkájában. 1960 óta több mint 40.000 osztrák katona vett részt a különböző 

ENSZ missziókban. 

Ausztria ugyanúgy központi szerepet vállal az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezetben, mint elődszervezetében, az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia 

tevékenységében. Ausztria földrajzi helyzetéből adódóan a hidegháborúban aktív szerepet 
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vállalt a kelet-nyugati párbeszéd és együttműködés fenntartásában. A vasfüggöny lehullása 

után Ausztriának alapvető érdeke volt a kelet-európai régió stabilizálása. 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet – EBESZ -, amelynek alapja egy 

átfogó biztonsági rendszer működtetése, jelenleg 55 európai, észak-amerikai és közép-ázsiai 

országnak nyújt egyenrangú együttműködési fórumot. Fontos szerepe van az európai stabilitás 

megőrzésében, és ezzel Ausztria biztonságában is. Ausztria támogatja az EBESZ erősítését, 

elsősorban az előrejelzés, a konfliktusok megelőzése és a civil válságkezelés illetve a válsá-

gok utógondozása területén. 

Ausztria EU-csatlakozásának egyik legfontosabb motivációja az európai stabilitási öve-

zethez történő csatlakozás lehetősége volt. Az európai integráció a kezdetektől fogva bizton-

ságpolitikai intézményként definiálta saját magát, és alapvető koncepciója a béke és stabilitás 

megőrzése volt. Így az EU jelenlegi bővítési folyamata biztonságpolitikai szempontból is to-

vábbi előnyöket nyújthat. 

Ausztria a semlegességből eredő fenntartások és korlátozások nélkül lépett be az EU-ba. 

A belépési nyilatkozat ratifikálásakor beiktatták az alkotmányba a 23f paragrafust, amely 

meghatározza, hogy a Közös Kül- és Biztonságpolitika (GASP) törekvéseit a semlegességi 

törvény alkotmányjogilag nem korlátozza. Az 1999 decemberében Helsinkiben tartott csúcs-

találkozón döntés született arról, hogy meg kell teremteni a jövőben EU válságkezelő misszi-

ók végrehajtásához szükséges hiteles katonai képességeket és az ennek működtetését biztosító 

hatékony, működőképes döntéshozatali mechanizmust.  

A Közös Európai Biztonság és Védelempolitika (GESVP) dinamikus fejlesztését Auszt-

ria teljes mértékben támogatja. Ezzel Ausztria demonstrálja azt a törekvését, miszerint az eu-

rópai biztonság és védelem megteremtésében egyenrangú és szolidáris partnerként kíván köz-

reműködni. Ausztria az EU civil, és katonai képességeinek fejlesztéséhez mindenkor megfele-

lő támogatást szándékozik nyújtani.  

A NATO mára nem egy klasszikus katonai szövetség, hanem egy átfogó biztonságpoli-

tikai szövetség, amely demokratikus értékeken alapszik és stabilizáló politikája révén döntően 

hozzájárul a béke és biztonság megteremtéséhez világszerte. Ausztria helyesli az EU és a 

NATO szoros együttműködését. Európa biztonsága elsősorban az EU és a NATO hatékony 

működésétől függ. 

Egy 1995 februárjában aláírt keretszerződésben Ausztria kifejezte azt a szándékát, hogy 

a NATO Békepartnerségi Program – PfP - rendszerén belül meghatározott célok megvalósítá-

sa érdekében fog tevékenykedni. Az osztrák „csatlakozási okmány‖ értelmében az együttmű-

ködés a NATO-val és a PfP tagországokkal mindenekelőtt a békefenntartó missziókban való 
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részvételre, humanitárius és katasztrófa utáni segélyre, valamint kutatási és mentési feladatok-

ra terjed ki. 1995 és 2001 között Ausztria PfP-tagként részt vett a NATO vezetés alatt álló 

nemzetközi IFOS/SFOR misszióban Bosznia-Herzegovinában, valamint 1999 ősze óta részt 

vesz a koszovói KFOR misszióban. 

Az PfP 1997-óta kibővített keretein belül a partnerek lehetőséget kaptak arra, hogy lét-

rehozzák a teljes spektrumú békefenntartó misszióra vonatkozó interoperabilitást, mely felöle-

li a fegyverek használatát a békekényszerítés során. Ezzel megtörtént a PfP és a Petersberg-

misszió eljárásainak szervezetszerű összehangolása  

Ausztria aktív szerepet vállal az Euró-atlanti Partnerségi Tanács – EAPC - munkájában, 

valamint a PfP konzultációs fórumában is. Az EAPC a politikai és biztonsági vonatkozású 

témák felvetésének és feldolgozásának fóruma. Egy egyedi kooperációs szerződés keretein 

belül Ausztria kétoldalú tárgyalássorozatot kezdeményezett a NATO-val biztonságpolitikai 

területen és elmélyítette az együttműködést a NATO-val civil és katonai téren is. 

Az Európai Tanács, amelynek majdnem minden európai állam tagja, az emberi és sza-

badságok, a demokrácia és jogállamiság védelmét szolgáló központi intézmény. Minden tag-

állam kötelezte magát, hogy betartsa az Európai Emberjogi Konvenciót; ezen intézkedések 

megsértése perre vihető az Európai Emberjogi Bíróság előtt. A Tanács közvetlen biztonságpo-

litikai szerepet kap a válságok megelőzése és kezelése területén. 

Minden törekvés, amely az új EU tagokat a kontinens keleti részén ehhez a szervezethez 

felzárkóztatja, Ausztria teljes támogatását élvezi, hiszen ez is a stabilitás fokozódását eredmé-

nyezi Európában. 

Semlegesség és szolidaritás  

Amikor az osztrák nemzeti tanács 1955. október 26-án elfogadta a Szövetségi Alkot-

mánytörvényt Ausztria semlegességéről, nyilvánvaló volt, hogy a semlegesség svájci mintára 

jött létre. Hamarosan azonban megjelentek a semlegesség értelmezésének különbözőség első 

jelei is, mert Ausztria 1955. decemberben csatlakozott az ENSZ-hez. 

1990-ig Ausztria feltételezte, hogy az ENSZ teljes mértékben tiszteletben tartja az ál-

landó semlegességet, és így nem is kéri fel Ausztriát egy harmadik ország ellen irányuló kato-

nai akcióban való részvételre. Az Öbölháború során 1991-ben előtérbe került és elfogadást 

nyert Ausztriában az a jogértelmezés, miszerint az ENSZ direktívák elsőbbséget élveznek-e a 

semlegességi kötelezettségekkel szemben. Ezáltal véglegesen érvényét vesztette a semleges-

ség klasszikus svájci minta szerinti értelmezése. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 61 

Az 1995-ös EU csatlakozás során Ausztria átvette az EU egész jogrendszerét, ezzel 

együtt a már meglévő Maastrichti szerződést és annak a Közös Kül- és Biztonságpolitikára 

vonatkozó rendelkezéseit. A J4-es cikkely megnyitja a lehetőséget a közös védelempolitika 

felé, ami adott időben közös védelmet is jelenthet. A Szövetségi Alkotmányba beiktatásra 

került a 23f paragrafus, mely kimondja, hogy a semlegességi törvény nem áll ellentétben a 

Közös Kül- és Biztonságpolitikában való részvétellel. Ezáltal a semlegességi törvény hatálya 

tovább korlátozódott. 

Az Amsterdami szerződés ratifikálása után az Osztrák Parlament egy újabb alkotmá-

nyos fejezetet hagyott jóvá, mely szerint Ausztria a Petersberg-feladatok teljes spektrumában 

részt vállal, és aminek része a válságkezelési és béketeremtő feladatok során a fegyveres erő 

alkalmazása is. Az ilyen jellegű szerepvállalás egy EU határozat nyomán lehetséges. 

Ez a folyamat demonstrálja, hogy Ausztria legkésőbb a közös EU Kül- és Biztonságpo-

litika területén történő feltétel nélküli részvételével nyomatékosan megváltoztatta állandó 

semlegességi státuszát. A nemzetközi gyakorlatban így Ausztria a továbbiakban nem semle-

ges, hanem szövetségmentes országnak számít. 

Ausztria önállóan dönt a biztonságpolitikájának a további kialakításáról. Azonban minél 

jobban beilleszkedik a nemzetközi biztonsági szövetségekbe, annál hatékonyabban tudja ke-

zelni biztonságpolitikai érdekeit, békepolitikai céljait, és így részt vehet egy békés és stabil 

környezet létrehozásában. 
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Bárdos-Féltoronyi Miklós 

Franciaország az atlantizmus és az európai önállósodás 

kettőség. Egy geopolitikai megközelítés 

 

Kiindulópontunk a következőkre alapszik: a geopolitika a térben és az időben megjele-

nő hatalmak működésének színtere, mozzanata és erőtere. Egyszóval a hatalom és a tér viszo-

nyával foglalkozik, ahol szereplők, játszmák és tétek vannak. Mivel tér nem képzelhető el idő 

nélkül, így a geopolitika a hatalom és az idő kapcsolatát is vizsgálja. Az adott tér lehet anyagi 

és földrajzi, ugyanakkor lehet szellemi, vallási vagy képzeletbeli. Vagyis, miként látja az 

egyik a másikat. A kapcsolatok, amelyek lehetnek hatalmak/országok közti viszályok vagy 

együttműködések, egy és ugyanazon terepen játszódnak le. Azon kívül, egy adott területen 

háborús időszakok váltakozhatnak is békés periódusokkal.  

Az erőviszonyok állandóan változnak. Az esetleges hatalmi egyensúlyi állapotot egyen-

lőtlen fejlődés követheti. Azt feltételezzük, hogy egy állam bel- és külpolitikája között nincs 

törés vagy különbség, hanem sok-sok összefüggést, folyamatosságot találunk. Másképp 

mondva, nincs belpolitika külpolitika nélkül, és nincs külpolitika belpolitika nélkül. Fontos 

kérdés ugyanakkor, hogy melyik a meghatározó. A nagyhatalom esetében a belpolitika hatá-

rozza meg a külpolitikát, a kisebb hatalmak esetében a helyzet éppen fordítva áll. A geopoliti-

ka sem előrejelző, sem jövendölő, de felmérheti a lehetőségeket. 

Amikor felvetjük a kérdést: adottságaival hogyan viszonyul Franciaország, az 

atlantizmus és az európai önállósodás kettőségében, akkor éppen ebben a távlatban gondolko-

zunk. Ebben a távlatban megkérdőjeleződik még Franciaország középhatalmi hatóköre, tekin-

télye és beoszthatósága. Elég csak egyedül a NSZK
13

 súlyára vagy az igen változó EU-s koa-

líciókra gondolni az EU-s vitákban vagy döntésekben. Az EU-n belül Franciaországot kisebb-

ségbe, sarokba szoríthatják, sőt nemegyszer szorítják is. Létezik-e egyáltalán olyan, mint 

franciaországi biztonság? Magam részéről kétlem, még ha Párizs diplomáciai „hadonászását‖ 

észlelem, és nem felejtkezek el „nukleáris bombácskáiról‖ sem. Ebből a nézőpontból is elke-

                                                 
13

 Rövidítéstár a tanulmány végén. 
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rülhetetlen a NATO kontra KKBP/EBVP kiemelkedő vitája, ami a NATO fokozatos kiürese-

désének együtt járója, mivel eltűnik tényleges ellenség határain
14

.  

Világ- és nagyhatalmi válság Sarkozy szösszentéseivel szemben 

Az elmúlt öt-tíz évben három alapvető válságot élt meg a világ, amik kulcsfontosságú 

területeken módosítják a világ és az EU távlatait és biztonságát.  

Az egyik megrázkódtatás a gazdasági-élelmezési-kőolaj/földgáz-nyersanyag-

környezeti-pénzügyi válság súlyosbodása. Növekednek a tőkésgazdaságok ellentmondásai. 

Megváltoznak a nagyhatalmak közötti geoökonómiai viszonyok: többek között a valutájuk 

fontossága, eladósodásuk következményei és a nyersanyag hozzáférhetőségeik. Tovább gyen-

gíti az USA viszonylagos helyzetét világszinten és ebből is kifolyólag erősíti a többi nagyha-

talom befolyását
15

 (MOÏSI & STEPHENS). Viszont, az európai atlantista gondolkodást erő-

sítheti, kevésbé félve Washington beavatkozásaitól. Minden bizonnyal a tiszavirágú európai 

„Obamánia‖ ennek egyik jele. 

A másik fordulópont kettős: egyrészt, a Bush II elnökség balsikerei világszerte, más-

részt a 2008-as orosz-amerikai közvetett háború Grúziában, amit Washington elvesztett. Kína 

és India előreugrása az USA és Japán kárára. Oroszország megállítja az USA, illetve a NATO 

terjeszkedését Európában és Közép-Ázsiában. Az orosz-amerikai együttműködés szükséges 

lett mindkét fél számára a leszerelés, az atomsorompó, az amerikai-afgán háború vagy az iráni 

kérdésben. Ugyanakkor ezek az események az EU és különlegesen a CFSP önállóságát fokoz-

zál. A NATO-bővítés lendülete leállt, különlegesen Ukrajna és Grúzia irányában, ha Horvát-

ország és Albánia csatlakozik is a következő hónapokban. (2009. április 1-én a két ország az 

észak-atlanti szövetség teljes jogú tagjává vált. szerk.) 

Az elmúlt egy-két éve Kína megleckézteti az USA-t a gazdaságpolitika terén. Mint Wa-

shingtonnak legfontosabb bankára, Peking kifogásolja az amerikai gazdaság szegényes fejlő-

dését, nagyfokú eladósodását és a felelőtlen vezetést (Neue Züricher Zeitung). 

                                                 
14

 Mint katonai probléma, a terrorizmus egy Bush II-nek diplomáciailag sikeres, de sok százezer emberi életbe 

kerülő koholmánya. Megoldásának jellegéről ma már mindenki tudja: rendőrségi a rövid távon és társadalmi-

gazdasági intézkedések hosszabb távlatban. 
15

 Brüsszel, Moszkva, Peking és talán számolni kell más hatalmakkal is. 
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Mindhárom esetben a legérintettebb az USA
16

, de nem egyedül, hiszen ez a folyamat 

nincs hatás nélkül a világ többi országaira, többek között Franciaországra sem. Egyébként ez 

utóbbinak történelmileg sajátságos geopolitikai helyzete volt, ami lassanként megváltozik, és 

némely esetben az előny felszámolódik.  

Franciaország gyarmatait nagyrészt elvesztve, nagyhatalomból középhatalommá zsugo-

rodott Nagy-Britannia társaságában; több másodrangú hatalommal szemben, két tengeri és két 

szárazföldi mértékadó határral rendelkezik. Az 1963-as német-francia kibékülés óta 

(geo)politikailag az EU lett gyakorlatilag és egyértelműen meghatározó a térség számára. 

 Az Európai Unióban a német-brit-francia-spanyol-lengyel ötös részeként döntő befo-

lyással rendelkezik, de érdekeit kizárólagosan így sem tudja érvényesíteni. 

A NATO politikai szervezeteinek alapító tagja és sohasem hagyta el.  1962-től negyedik 

nukleáris hatalom, de e fegyverei használata függ az USA-tól, a francia-NATO megállapodá-

soktól
17

. 

2008 májusában, az akkor új francia elnök beszédet tart a a francia hadsereggel, illetve a 

hadikiadásokkal kapcsolatos koncepciójáról. 

A francia hadsereg kisebb lesz 2015-re. Az „erő kivetítés‖ nevében egy éven belül lét-

rehoznak egy 30 ezer főből álló, a világon bárhol és bármikor bevethető, különleges rendelte-

tésű egységet, amely akár egy évig is képes helytállni az anyaországtól 7-8 ezer kilométeres 

távolságban, ha Franciaország (vagy szövetségesei) megkívánják.  

Franciaország lépést tart a műszaki fejlődéssel. Kiemelt jelentőséget kap az űrfegyver-

kezés, saját rakétapajzsot fejlesztenek. 2015-ig beüzemelik a ballisztikus rakétafegyverek el-

leni országos riasztó- és elhárító-rendszert, melynek egy részét az űrbe telepítik. 

A védelmi kiadások aránya az elkövetkezendő tizenkét évben nem haladhatja meg je-

lentősen a NATO által minimálisan elvárt, és az éves bruttó nemzeti jövedelem két százaléká-

                                                 
16

 A következő évek döntő kérdése lesz a világ számára, hogy Obamának sikerül-e levezetni országának csökke-

nő befolyását új háború nélkül. 
17

 Franciaország nem rendelkezik még ma sem műholdas távközléssel, az egész Földet figyelő, környezeti, tér-

képezési vagy meteorológiai feladatokat ellátó, rádiójeleket használó, egy felszíni jelvevő berendezés pontos 

helyzetének a meghatározására való, katonai vagy kémkedési célokat szolgáló földfigyelő vagy távközlési rend-

szerekkel. Tehát kezdettől fogva rákényszerült az amerikai segítségre, ha atom- és nukleáris fegyvereit használni 

kívánta volna. Ebből születtek a francia-NATO megállapodások az 1960-as évek második felében. A megállapo-

dások alapját képezi a 1967-es híres, de titkos levélváltás Ailleret francia és Lemnitzer amerikai tábornok között. 

Franciaországnak, de az egész EU számára is, a GALILEO rendszer elsőrangú feladat. Az összes fentebb felso-

rolt feladat megvalósításával GALILEO biztosítja Európa függetlenítését az USA-tól. Egyidejűleg, semmikép-

pen sem zárja ki az együttműködést az Atlanti-óceán két oldala között. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld_(bolyg%C3%B3)
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ban meghatározott arányt. Ez az elv komoly takarékossági tervet jelent, de a tengerészet még-

is kap hat darab nukleáris tengeralattjárót 2015-ig.  

Az így vázolt keretben, a tanulmány gondosan körbejárja Franciaország geopolitikai 

adottságait, szövetségi politikáját, EU-s beilleszkedését és a többi hatalommal szembeni hely-

zetét. Ezek a tényezők közvetlenül befolyásolják az ország még szűken vett biztonságát is. 

Feltételezésünk értelmében, a legfontosabb kérdés az Európai Unió- és a NATO-tag Francia-

ország geopolitikai helyzete.  Milyen módon befolyásolja Franciaország az Európai Unió po-

litikáját Oroszország, s az USA irányában.  

Egy-két adottság
18

 

Franciaország 551 600 km²-es
19

 központi térsége Nyugat-Európában helyezkedik el, de 

világszerte rendelkezik területekkel. A központi rész a Földközi-tengertől a La Manche-

csatornáig és az Északi-tengerig, valamint a Rajnától az Atlanti-óceánig terjed. Történetileg, a 

kettős tengeri, illetve óceáni part meghatározó az atlanti-óceáni és a földközi-tengeri érdekelt-

ségében. Ugyanakkor, a szárazföldi „természetes‖ határok (az Alpok és a Pireneusok) sokszor 

védelmet jelentettek Spanyol- és Olaszországgal szemben, de hiányuk hozzájárult a német-

francia sok százéves viszályhoz. Az EU keretei között, a szárazföldi határok geopolitikai je-

lentősége megszűnt. 

Szomszédai Belgium, Luxemburg, Németország, Svájc, Olaszország, Monaco, Andorra 

és Spanyolország. A földközi-tengeri Korzikán kívül tengerentúli függőségein keresztül hatá-

ros Brazíliával, Surinammal és a Holland-Antillákkal. Franciaországot és Nagy-Britanniát a 

La Manche-csatorna alatt futó Csalagút köti össze. Szárazföldi határának hossza 2 889 km és 

a tengerinek 3 427 km Európában. A tengeri határ máig fontos, akár a törvényellenes beván-

dorlás vagy a kíváncsiskodó tengeralattjárókkal szemben. A tengerentúli érdekeltségei hadá-

szatilag nehezen védhetőek.  

 

                                                 
18

 Többek között lásd HORVÁTH Jenő (szerkesztette), Világpolitikai lexikon (1945-2005), Osiris, Budapest, 

2005; KRIEGER, Joel (Editor in Chief), The Oxford Companion to Politics of the World, Oxford University 

Press, 2001 & LACOSTE, Yves (sous la direction de), Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, Párizs, 1993. 
19

 Magyarország több mint ötszöröse. 
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Franciaország 

 

 

 

 

A 18. és 19. században az ország a kor egyik legnagyobb gyarmattartó birodalma, ha-

talmas területekkel Afrikában és Délkelet-Ázsiában és számos szigettel a Csendes-óceánon. 

Az ország gyarmatosító múltja örökségeként Európától távoli ú. n. tengerentúli megyékkel és 

közigazgatásilag függő területekkel rendelkezik. Ezek a távoli területek teljes jogú EU-tagok. 

A mindhárom óceánban található, Franciaországhoz tartozó kis szigetek, illetve szigetcsopor-

tok a természetes és kiépített katonai támaszpontok felállítását és fenntartását megkönnyítik, 

de költségesek: a karibi Francia-Guyanán Kourou, ahol a hosszú távú rakétákat lövik ki kísér-

http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyarmat_(ter%C3%BClet)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lkelet-%C3%81zsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csendes-%C3%B3ce%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g_k%C3%B6zigazgat%C3%A1sa#A_tengerent.C3.BAli_megy.C3.A9k_.C3.A9s_a_tengerent.C3.BAli_ter.C3.BCletek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g_k%C3%B6zigazgat%C3%A1sa#A_tengerent.C3.BAli_megy.C3.A9k_.C3.A9s_a_tengerent.C3.BAli_ter.C3.BCletek
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leti céllal vagy a francia-polinéziai Mururoa, ahol a nukleáris fegyverek kísérleteit végzik, 

vagy Új-Kaledónia más szigetei. 

 Ugyanakkor, mivel mindezek a területek szigetek vagy tenger határolja, a 200 tengeri 

mérföld kiterjedésű kizárólagos gazdasági övezet roppant nagy értéket jelent. A Vörös-tenger 

déli kijáratánál fekvő Dzsibuti támaszpont egyik felét ma már az USA foglalja el. 2009 máju-

sa óta Franciaország viszont katonailag terjeszkedett a Perzsa-öbölben, többek között Abu 

Dhabi-ban. 

Franciaország demográfiai jellemzői a nyugati világban a 19. századtól kezdve sajáto-

san alakultak. A 19. században és a 20. század első felében a népesség száma Franciaország-

ban nem növekedett akkora ütemben, mint Európa többi részén, ugyanakkor a 20. század má-

sodik felében a népesedés üteme sokkal erősebb volt az előző évszázadokhoz, illetve a többi 

országhoz képest. Oroszország és Németország után a több mint 60 millió lakosú Franciaor-

szág jelenleg a harmadik legnépesebb ország Európában.  Átlagosan négy francia állampol-

gárból legalább egynek a nagyszülei nem franciák.  

Az élénk bevándorlási folyamat a 20. században kettős geopolitikai hatást ért el Európa- 

szerte. Egyrészt, „felhígítaná a bennszülött nép műveltségét‖, gyengítené a nemzeti összetar-

tozást és ez által az állam erejét. A történeti tapasztalat ellentmond ennek a feltevésnek. Egy-

két nemzedék után a bevándorlók beilleszkednek a társadalomba. Másrészt, a bevándorlás 

biztosítja a népesség növekedését, az alacsonyan tartott fizetéseket és ennek segítségével erő-

síti a tőkés gazdaságot. A francia példa mutatja, hogy az arab vagy török bevándorlás hason-

lóan működik. Máskülönben, még a muszlim eredetű tevékenység sem veszélyesebb az olasz 

maffiák, a korzikai, ír vagy baszk merényletekhez képest. Egyedek vagy kiscsoportok gyilkos 

ténykedéséről van szó, nem polgárháborúról! 

Franciaország fejlett állam, amely a forrástól függően a világ ötödik vagy hatodik leg-

nagyobb gazdaságával rendelkezik. Mindazonáltal az egy főre jutó „bruttó nemzeti jövede-

lem‖ szerint a 27 tagú EU-s rangsorban csak a kilencedik volt és világszinten a tizenhetedik.  

Sok gazdaságföldrajzi kutatás kimutatja, hogy az ország a világ egyik legfontosabb tengelyén 

helyezkedik el: a London-Milánó és a Hamburg-észak-Spanyolország tengelyek meghatározó 

térségében. A TGV
20

 vasútvonalak hálózata is ezt erősíti. 

                                                 
20

 Franciául: Trains à grande vitesse, azaz ultra gyors vonatok, amik Brüsszelt 80 perc és Londont két és fél óra 

alatt érik el Párizsból. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_GDP_szerinti_list%C3%A1ja_(nomin%C3%A1lis)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_GDP_szerinti_list%C3%A1ja_(nomin%C3%A1lis)
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Franciaország Európában, a világban 

A középkor végétől az ország mindig egy erősen központosított államrendszert tartott 

fenn. Ez a körülmény serkentőleg hathatott az ország számos európai háborújához, jóllehet 

ezek a háborúk gyakran sikertelennek bizonyultak XIV. Lajos, és főleg I. és III. Napóleon óta. 

Franciaország az I. világháborúból, majd a náci német megszállást követően a II. világhábo-

rúból is győztesként került ki, de nem saját erejéből. Ez hozzájárult a gyarmatbirodalom 

(Afrika, Ázsia, Óceánia) széthullásához az 1950-es években, az USA hathatós és érdekelt 

„segítségével‖
21

.  A háború után az úgynevezett „negyedik köztársaság‖, majd 1958-tól máig 

az „ötödik köztársaság‖ következett, amely Charles de Gaulle vezetésével új alkotmányt dol-

gozott ki a köztársasági elnök megnövekedett jogkörével. 

Franciaország külpolitikáját az 1960-as évek óta az Európai Unió fejlődésének elősegí-

tése, ezen belül különösen a Németországgal való kibékülés és együttműködés jellemzi. Első-

ként a tőkés országok között, 1964-ben elismeri a Kínai Népköztársaságot. A gaulle-ista idő-

szaktól kezdve egészen 1989-ig a francia külpolitikát nagyfokú folytonosság jellemzi. Az 

1980-as évek végén az NSZK-val megalapítja az Eurocorps-t, az első európai jellegű hadsere-

get
22

. Az 1990-es évek vége felé Nagy-Britanniához közeledett, aminek gyümölcse a Saint-

Malo-i megegyezés.  

A nemzetközi politikában jelentős szerepet foglal el. Alapító tagja az EU-nak és az 

ENSZ-nek és állandó tagja a Biztonsági Tanácsnak. Emellett tagja a Frankofóniának
23

, a 

G8
24

-nak, az OECD-nek és a NATO-nak. Franciaország 1959 és 1966 között lépésekben kilé-

pett a NATO katonai kötelékéből, remélve az EU önálló katonai erősödését. Az ok kettős 

volt: a kizárólagosan Pentagon általi katonai vezetés és a fokozatos nukleáris fegyverhaszná-

lati elv washingtoni kimondása. A NATO katonai kötelékéből kilépve ugyanakkor megterem-

                                                 
21

 Nagy-Britannia is hasonló sorsra jutott, miközben az USA gyarmatai, illetve felségjogai, még ma is érintetle-

nek a karibi és csendes-óceáni térségben. 
22

 Amit 2009-ben megerősítettek és kiegészítettek. Ma már a két alapító tagon kívül részt vesz benne Belgium, 

Luxemburg és Spanyolország. A strassburgi vezérkar munkálataiban közreműködik Lengyel-, Török- és Spa-

nyolország. 
23

 A nemzetközi intézménynek 55 tagállama van, valamint 13 tagjelöltje. Nem lebecsülendő a szellemi és tudati 

befolyása (lásd lejjebb). 
24

 A G8 egy kötetlen, zártkörű nagyhatalmi szervezet. A titkársága évenként változik a tagok között a következő 

menetrend szerint: Franciaország, USA, Nagy-Britannia, Németország, Japán, Olaszország, Kanada és Orosz-

ország. A kezdeti éves találkozókból mára rendszeres együttműködés lett, mely miniszteri és magas kormány-

zati szinten zajlik. Alapvetően antidemokratikus, mivel semmiféle népképviseleti szerv nem ellenőrzi működé-

sét, sem állami, sem nemzetközi szinten. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1ci
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93ce%C3%A1nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1958
http://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BClpolitika&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biztons%C3%A1gi_Tan%C3%A1cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Frankof%C3%B3nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/G8
http://hu.wikipedia.org/wiki/OECD
http://hu.wikipedia.org/wiki/NATO
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tette a force de frappe-ot
25

, amit à tous azimuts
26

-ként használhatóvá tett. 2009-ben Párizs 

visszatér a NATO katonai bizottságába, bizakodva a NATO európaivá válásában. 

Mindent összevetve, az erős állami szervezettségű Franciaország jelentős közép-, illetve 

kishatalom, amelyiknek – kivéve a nem európai területeit – nincsenek határproblémái. Kato-

nailag erősebb Németországnál, nukleáris fegyverei révén bizonyos befolyással rendelkezik a 

nemzetközi szinten. Fontosabb szerepet játszik nemzetközi szinten, mint a gazdasági fölény-

nyel rendelkező Nagy-Britannia. Mindezen előnyök ellenére és katonai-diplomáciai szem-

pontból a nagyhatalmakkal szemben egyedül nincs elegendő súlya a nemzetközi erőviszony-

okban, és biztonságát már csak szövetségesekkel együtt biztosíthatja 

Ezt a valóságot, különösen a mai válságos időszakban, éppen a retorikában gazdag, de 

cselekvésben szerény politika álcázza. 

Hogyan alakulhat ki az eurázsiai egyensúly háború nélkül? 

Franciaország, úgy mint Nyugat- és Közép-kelet-Európa, nem csak az USA-val áll 

szemben, de  számolnia kell keleten az eurázsiai hatalommal, Oroszországgal is. Így felvető-

dik a kérdés, hogyan alakul ki az eurázsiai egyensúly a 21. században?  Milyen lesz Európai 

Unió ereje, befolyása a többi európai országhoz, illetve nagyhatalomhoz és természetesen 

Oroszországhoz képest? A fentebb mondottak alapján, egyedül az eurázsiai térségben, két 

szélsőséges alapfeltevéssel élhettünk alig pár évvel ezelőtt. 

Az első felvetés szerint Oroszország részben vagy egészében felbomlik, vagy igen meg-

gyengül. A "geopolitikai űrt‖ nyugati, keleti irányban csak az Európai Unió képes kitölteni, 

megakadályozva a „sárga veszélyt‖. Ez tárgytalanná tenne mindenféle viszályt Európa köze-

pén, de megkérdőjelezné a sokszor hangoztatott orosz-francia barátságot. Ez az Ostpolitik a 

történelemben eddig ismeretlen méretű eurázsiai szövetséget hozna létra. Ez a szövetség fel-

tétlenül maga után vonná a világ többi részének nyugtalanságát, így például az USA-ét, Kíná-

ét és Japánét, és növelné az Atlanti-óceán két partja közötti viszályok kirobbanásának a veszé-

lyét is. Ez a feltevés nagyrészt elvetendő mára. Az EU-nak mérséklődik nagyhatalmi megkí-

sértése és egy újfajta önállóságon kell gondolkoznia. 

A második felvetés szerint Oroszország megszilárdul, megerősödik és kialakul körülötte 

egy tartósabb szövetség, például a Független Államok Közössége (FÁK) a korábbi szovjet 

                                                 
25

 Az önálló francia nukleáris fegyvert. 
26

 A szélrózsa minden irányában 
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tagországokból, de a balti államok nélkül. Ez a szövetség továbbra is nagyhatalmi helyzetet 

biztosít számára a hasonló méretű és erejű többi nagyhatalom között. Moszkva mindent meg-

tesz az USA-val való szövetség erősítése érdekében és ettől népszerűsége is függene, hiszen 

az Amerika-barátság Oroszországban is erős. A harmadik feltevés a két előzőnek valamilyen 

összekapcsolása, változata. 

Számot kell vetni azzal, hogy Oroszország tart a nem orosz és szomszéd országok lako-

saitól. Fontos számára Észak- és Dél-Kaukázus és a kapcsolatok megszilárdulása függ az 

amerikai és szaúd-arábiai támogatás leállításától. Az országnak kevés szövetségese a világ-

ban: Kína csak korlátozottan támogatja, míg India saját önállóságát erősíti. A környező füg-

getlené vált országok még mindig félnek a bekebelezéstől és új vezetőik élvezik tekintély-

uralmukat, amit ma még sok-sok millió „guruló dollár‖ is támogat. 

Ugyanakkor Oroszország egyszerre figyel Kínára, az iszlám világra, az EU-ra és az 

USA-ra. Nem valószínű, hogy a két szélsőséges feltevés bármelyike maradéktalanul megvaló-

sul. A valóság bizonyára más lesz, de meglepő volna, ha nem tartalmazná a fentebb fölsorolt 

lehetőségek valamely elemét, valószínűleg a második javára. Moszkva sem Ukrajnát vagy 

Belorussziát, sem a három dél-kaukázusi országot nem tekinti elveszettnek és amerikai befo-

lyási övezetnek. Tudjuk, hogy az amerikai cégek magukhoz ragadták az orosz fegyverkeres-

kedelem jó részét a Szovjetunió szétesése után. A NATO-bővítések együtt járhatnak az orosz 

hadiipar végleges kizárásával a különböző nemzetközi fegyvervásárlásból. Ezt ma Moszkva 

már nem engedi.   

A fentiekből következnek újabb forgatókönyvek, amelyek befolyással lehetnek Francia-

országra. Feltételezve Oroszország nagyhatalmi fennmaradását, ami ma valószínűnek tekint-

hető, felvetődik a következő kérdés: az európai egyensúlyon belül milyen irányba fejlődnek 

az erőviszonyok, és mit vonna maga után a NATO kibővítésének a folyamata? Az USA és 

Oroszország keresztbiztosítással megszilárdíthatja az európai térség államait, ennek lehetne 

értelme, hiszen a térség nem tartozna egyik félhez sem. A nagyhatalmi világszintű képződ-

mény érdekében és egyetértésével lehetővé válna az EU katonai semlegesítése, és egyfajta 

„világméretű, semleges Svájccá‖ válhatna a harmadik évezredben; hasonló szerepet játszat-

hatna, mint Svájc az első és a második világháborúban. Persze, ehhez Franciaországnak, de 

sok más európai országnak még sokat kell változnia
27

. 

                                                 
27

 Az olvasót azért emlékeztetem, hogy a 27-ek EU-jában hat ország nem tagja a NATO-nak: Ausztria, Ciprus, 

Finnország, Írország, Málta és Svédország, és háborúmentes időszakban Dánia elutasít minden nukleáris fegy-

vert a felségterületén. 
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Viszont francia támogatással az EU főbb témái ebben a viszonylatban a következők:  

 a hagyományos fegyverzet csökkentése 

 összeurópai biztonsági szerkezetek létesítése: az EBESZ 

 a rövid és közép hatótávolságú atomfegyverek leszerelése, ahogy ez már ér-

vényben van a "Visegrádi országokban " és a volt Kelet-Németország területén 

és részben egész Nyugat-Európában 

 a stratégiai fegyverek számának ellenőrzött csökkentése 

 egy európai (az USA-tól és Oroszországtól független), kizárólag önvédelemre 

alapozott és korlátozott haderő fölállítása 

Hogy látják a „többiek és a franciák” Franciaországot? 

A francia geopolitikus, Yves Lacoste mindig hangsúlyozta a képzetek nagy szerepét a 

hatalmi viszonyokban
28

: nem az a lényeges, ami létezik, hanem az, amit arról képzelnek. Tud-

juk máskülönben, hogy a képzetek képződnek és nem egymagukban állnak. A geopolitikai 

tényezők vagy tétek legtöbbször társadalmi képzetekhez és képzelethez kapcsolódnak
29

, s 

gyakran történelmileg meghatározottak, jóllehet az egyének fejében születnek meg. Azonban 

ahogy szavakba öntjük őket, a nyelv használata által kikerülhetetlenül társadalmi és történel-

mi jelenséggé lesznek, mivel akármilyen nyelv társadalmi megnyilvánulás.  

Vitatják, hogy vajon könnyen vagy nehezen változnak-e ezek a társadalmi képzetek. De 

ne felejtsük el, hogy az emberek, sőt a népek egy gondolatért képesek az életüket is feláldoz-

ni, vagy a másikat emiatt bebörtönözni, sőt megölni, ha kell milliószámra. A képek hatalmát 

senki sem kérdőjelezné meg a tömegtájékoztató eszközök rohamos kiterjedésével. A szöveg 

pedig egyre nagyobb teret kénytelen átengedni a képnek. Vegyük egyszerűen figyelembe a 

számba veendő szereplőket Európai és a világ színterén. 

Az európai viszonylatban sokan Franciaországot úgy látják, mint egy majd ezeréves 

nemzetállamot, amely jelentékeny, de elvesztette a hagyományos nagyhatalmi helyzetét az 

1940-es évek végétől, amitől nem, vagy csak kevésbé kell „félni‖. Szilárdan egyike a négy-öt 

                                                 
28

 LACOSTE, Yves (sous la direction de), Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, Párizs, 1993. 
29

 Képzet: a külvilág valamely tárgyának, jelenségének a tudatban tükröződő és felidézhető általánosított képe; 

képzelet: az a lelki tevékenység, képesség, melynek révén valaki a tudatában a valóság ismert elemei alapján új 

képeket tud alkotni; kényszerképzet: a tudatba feltolakodó, gyakran visszatérő képzet; azonosulás: valamely 

közösséggel s ennek értékrendjével, szerepével és szokásaival való összetartozás tudata; képvisel: valaminek 

vagy valakinek, valamely irányzatnak stb. a jellegzetességeit mutatja és testesíti meg (a Magyar értelmező kézi-

szótár alapján). 
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közép-, kishatalomnak, amivel azonban számolni kell az EU-ban. Németországban lebecsülik 

az elégtelen gazdasági fejlődés miatt. Az Egyesült Királyságban hagyományosan úgy látják, 

hogy az ország még nem mondott le a francia „grandeurről
30

‖ és önáltatásban él.  

Az USA szempontjából Franciaország egyike a jelentős európai országoknak, de nem 

több. Kína és Oroszország nagyhatalmi játszmákban látják önmagukat. A két utóbbi szerint és 

legalább az utóbbi évekig csak a meghatározó, az úgynevezett „egyedülálló nagyhatalom‖, 

vagyis az USA érdekli őket. Vele számolnak és Franciaország semmit nem nyom a latban. 

A volt francia gyarmati országok kétfelé szakadnak. Ott, ahol véres függetlenségi hábo-

rú folyt, a bizalmatlanság nagy, sőt az USA-pártiság és a katonai közreműködés az uralkodó. 

Elsősorban ez vonatkozik a Maghreb-országokra. Amikor Fekete Afrikáról van szó, akkor az 

együttműködés jobban működik.  

Maguk a franciák közül vannak, akik még hisznek Franciaország „nagyságában‖, mások 

viszont úgy látják, hogy az országuk amerikai „csatlóssá‖ vált. A többség józanul látja az or-

szágát, mint egyikét a mérvadóbb európai államoknak, ami mindig viszonylagosan hűséges 

szövetségese az USA-nak. Valószínűnek tarthatjuk az utóbbi álláspont helyességét. 

Ezen a ponton el kell ismernünk, hogy az USÁ-nak nagy tekintélye van az európai köz-

gondolkodásban. Amint az a politikában lenni szokott, az európai vezetők egyszerre okai és 

okozatai, sőt haszonélvezői ennek. A vagyonos, illetve az uralkodó osztályok akaratlagos 

vagy akaratlan megalkuvása folytán, érdekből vagy őszintén Amerika-barátok. E ragaszkodá-

sukat ugyanakkor beszédükkel és tetteikkel is kifejezésre juttatják. Ezen Amerika-barát nép-, 

illetve elitképzet kialakulásának egyébként legalább négy jó oka van:  

A 19. század második felében Európa népeinek földesúri mezőgazdaságát rendkívüli 

nyomor jellemezte. Ennek, a rossz gazdálkodás, de főleg az amerikai olcsó búza beözönlése 

volt az előidézője, amit a széles néptömegek nem értették meg. A gazdag, termékeny földek 

reményében parasztok milliói vándoroltak ki az USA-ba. Ez volt a helyzet egész Európában.     

 A 20. században a nácizmus és fasizmus, majd a szovjetrendszer által üldözött demok-

raták sokasága menekült az Atlanti-óceán másik oldalára. Kanada és az Egyesült Államok 

számukra a béke és a menedék szigetét jelentette. 

Mindazok, akik rettegtek a Szovjetunió ideológiájától, az USA-t tekintették annak az 

országnak, amely megvédi őket a kommunizmustól, amely védi a magántulajdonhoz való 

jogot, s oltalmazza a tulajdonost és biztosítékot jelent a náci veszély esetleges újjáéledésével 
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szemben. Sokak szerint az Egyesült Államok a 20. század folyamán Európát −  vagy legalább-

is Nyugat-Európát – háromszor is megmentette, nevezetesen Vilmos császár és Hitler, majd 

Sztálin terjeszkedési törekvéseinek a veszélyétől.  

Az euro-amerikai viaskodásokban az USA-ról alkotott ilyen kép szerepet játszik az At-

lanti-óceán két oldalán élő vezető politikusok és uralkodó rétegei hatalomképének a kialaku-

lásában. Ugyanezen köröknek meg kell birkózniuk azzal az ellentmondással, ami az egyed-

uralmi helyzetben lévő USA mára világ legeladósodottabb országa. Márpedig a hatalomkép 

kialakulásának kérdésén kívül, s a közelmúlt eseményeinek megmagyarázása érdekében vá-

lasztanunk kellene legalább két nézet között.  

Vagy úgy tekintjük, hogy a világ geopolitikai szempontból többpólusú, s ebből önkénte-

lenül és természetes módon következik az ENSZ-hez, vagy pedig az EBESZ-hez való ragasz-

kodás az eurázsiai földrész viszályainak elrendezésében. Vagy pedig elismerjük az USA 

egyeduralmát világviszonylatban, s a különböző szervezetek, mint például a NATO vagy az 

Európai Unió nem mások, mint az Egyesült Államok „leányvállalatai‖ és eszközei. De valódi 

dilemma-e ez?  Vajon nem állunk-e egy egészen új kihívás előtt? 

Kockázatok, veszélyek és biztonság
31

 

A geostratégia nyilvánvaló célja a biztonság megteremtése a kockázatok mérlegelése 

alapján, eltekintve más céljaitól. Mit tekinthetünk biztonságnak és kockázatnak? Már első 

pillantásra feltűnik, hogy mindkettő emberi és társadalmi meggyőződés, képzet és kiválasztás 

eredménye. Nem a dolgok természetétől függő valami, hanem politikai elismertségtől és dön-

téstől függ, ami persze nem zárja ki az adottságok számításba vételét. Tehát biztonságpolitiká-

ról beszélhetünk, ami nem korlátozható a kizárólagos katonai szempontokra. Amikor bizton-

ságról gondolkodunk, mindenekelőtt az egyénnek, a társadalom egyes rétegeinek vagy az 

egész állam/államközösségnek a nyugalmára, életére és túlélésére utalunk, és természetesen a 

területi felségjogra. Közrejátszik az értékek és érdekek együttese, a biztonság érzése, azaz egy 

adott helyzet szilárdsága és megbízhatósága. A társadalmi és történeti képzetek durván külön-

bözhetnek a valóságtól. Sőt, sajnos ezek a képzetek elég gyakran politikai fondorlatok és mes-

terkedések eszközévé válhatnak, vagy azok következményeiként állhatnak elő. 

Franciaország geopolitikai kockázatai a 21. század kezdetén 
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 Ha széles értelemben vett biztonság fogalomból indulunk ki, akkor a legmegfelelőbb-

nek tűnik az ENSZ biztonságfogalma, ami válaszként jelentkezik a felmerülő nehézségekkel, 

veszélyekkel szemben. Egy ENSZ-jelentés a következő kockázatokra/kihívásra hívja fel a 

figyelmet
32

:  

 a társadalmakat, a gazdaságot fenyegető veszélyek a világ nagy részét sújtó 

szegénység, a betegség és a járványok, a környezeti károk terjedése 

 az államok közti fegyveres összeütközések, háborúk; a fegyverkezési verseny, 

különösen az atombomba előállításának, valamint a nukleáris, kémiai és biokémiai 

fegyverkezés a területe 

 szervezett nemzetközi bűnözés (ember-, kábítószer- és fegyver kereskedelem, 

kalózkodás, stb.) és végül a terrorizmus 

A biztonsági kockázatokat illetően az ENSZ jelentéstől eltérő álláspontot képvisel az 

orosz, az amerikai vagy a kínai politika. Az Európai Unió Franciaországgal együtt 

Az Európai Unió alapjaiban egyetértett az ENSZ jelentéssel, habár az energiafüggőség 

kérdése sok európait szintén nyugtalanít
33

. Franciaország számára sincs más lehetőség, mint a 

többoldalú együttműködés és beilleszkedés a nemzetközi szervezetekbe, bár fenntartja magá-

nak a jogot, hogy lehetőségeit kihasználva önálló politikát folytasson ezen a területen is. 

2008 óta az új francia elnökség jelez egy-két elmozdulást geostratégiai szinten
34

. Párizs 

nyomására megalakult az EU-Mediterrán Unió. Közvetlenül egyik célja lehetne Törökország 

kárpótlása, ha nem kerül be az Európai Unióba a következő évtizedben, a másik célja, hogy 

megoldást találjon a földközi-tengeri dél-északi népvándorlás nehézségeire. Különben, Párizs 

szerint, az unió gazdasági, valamint határvédelmi, illetve „népvándorlás-politikai‖ együttmű-

ködésre is alkalmas lenne. Viszont nem világos, miben jelent ez többletet a számtalan, sze-

rény hatékonyságú földközi-tengeri együttműködési folyamatokhoz, elsősorban a „barcelonai 

folyamathoz‖
35

 képest. Párizs az Arab Emírségekben, Abu Dhabi-nál új francia haditengeré-
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 Az általános főtitkár jelentése: Nagyobb szabadságban. Fejlődés, biztonság és emberi jogok mindenki számá-

ra. ENSZ, New York, 2005. A jelentés azon része, amely minket érdekel, egy nemzetközi bizottság jelentésére 

támaszkodik, tehát nem az ENSZ magánvéleménye. 
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 Természetesen ez a függőség egyaránt jelentkezik orosz, amerikai és európai nemzetközi vállalatokkal szem-

ben. 
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 TÜRKE András István, „Bilan”: A Sarkozy-féle új francia kül- és biztonságpolitika irányvonalai, Budapest, 

Magyar Külügyi Intézet, Tanulmányok, Kiadó: Magyar Külügyi Intézet, 2008/22. 

35 A barcelonai folyamatot 1995-ben az EU kezdeményezte az összetett folyamatoknak a hatására. Célja: az 

együttműködés az EU-tagállamok és a Földközi-tenger déli és keleti partvidékének országai között. Elsősorban a 

két térség biztonságát, illetve a mediterrán régió gazdasági fejlődését igyekeztek szem előtt tartani. Az Euro-
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szeti támaszpont felállításáról egyezett meg. Egyesek szerint, és valószínűleg tévesen feltéte-

lezve, Franciaország nem lenne abban a helyzetben, hogy a dzsibuti bázis mellett egy újabbat 

is fenntartson, 225 km-re Irántól.  

Iránnal szemben határozott fellépés várható és az úgynevezett darfúri válság megoldásra 

vár
36

. Az Afrika-politika fenntartása Csádban, Nigerben, Elefántcsontpartban vagy Gabonban, 

számos francia nemzetközi vállalat demokratikusan nehezen ellenőrizhető leányvállalatainak 

támaszpontjában
37

. Mindegyik országban döntő a franciabarát befolyás és a francia csapatok 

vagy „tanácsadók‖ jelenléte. Habár az utolsó évtizedben Washington erőteljes érdeklődése 

megerősödött a térségben, a Földközi-tengertől kiindulva Közép-Afrikáig, sőt egészen Észak-

kelet-Afrikáig a nyersanyag keresése és biztosítása érdekében
38

.  

A hagyományos német–francia tengely mellett, a brit és az amerikai irányban egy bizo-

nyos nyitás jelentkezhet. Ezt jelzi az afganisztáni francia jelenlét folytatása. Valós veszély 

esetén Franciaország mindig hű szövetségese az USA-nak
39

: de Gaulle elsőként ajánlotta fel 

segítségét Kennedy elnöknek a kapcsolat „legnehezebb éveiben‖, a kubai rakétaválság idején 

is és így történt a további elnökségek alatt is. Csak a legutolsó években, európai szövetségese-

ivel együtt állt ellen Washington tévelygéseinek, legyen az Irak, Afganisztán, Ukrajna vagy 

Grúzia esetében. Ha Franciaország befolyása továbbra is érvényesül az elkövetkező 5-10 év-

ben, valószínű, hogy mindent megtesz egyfajta „hintapolitikával‖ az EU megerősítéséért, és 

kritikusan támogatja az USA viszonylagos eltávolodását Európától Ázsia javára. 

 

                                                                                                                                                         
Mediterrán Partnerség kezdete az 1995-ben Barcelonában elindított folyamat, mely az Unió és a 12 érintett me-

diterrán ország (Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta, Palesztin Nemzeti Ható-

ság, Szíria, Törökország és Tunézia, valamint megfigyelőként Líbia) kapcsolatainak a keretéül szolgál. A barce-

lonai folyamat további jelentőségét mutatja, hogy ebben a keretben lehetőség nyílik az izraeli és az arab felek 

egy tárgyalóasztalhoz történő leültetésére. A barcelonai konferencia záródokumentuma, a Barcelonai nyilatkozat 

hangsúlyozza a földközi-tengeri térség stratégiai fontosságát, a szomszédságon és közös történelmen alapuló 

együttműködés és szolidaritás jelentőségét. A partnerség egymást kölcsönösen kiegészítő pillérekre épül: a poli-

tikai és biztonsági, a gazdasági és pénzügyi társulás megteremtése. A partnerség fő célkitűzése a 2010-es évti-

zedre tervezett, szabad kereskedelmi elveken működő euro-mediterrán közös gazdasági térség kiépítése; a fenn-

tartható társadalmi-gazdasági fejlődés folyamatainak ösztönzése; a népesség életkörülményeinek javítása; a 

foglalkoztatottság növelése; a regionális együttműködés és integráció előmozdítása. 
36

 Tulajdonképpen az amerikai, kínai és európai nemzetközi kőolaj érdekeltségek közvetett csatározásáról van 

szó. 
37

 A nemzetközi vállalatok természetesen együtt műkődnek államaikkal és az utóbbiak az elsőkkel. Az összefüg-

gésben nehéz megállapítani az elsőbbséget. 
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„Aki nincs velünk, az ellenünk van, tehát terrorista”
40

 

2002-ben nyilvánvaló lett Bush II
41

 és az őt támogató politikai körök számára, elég volt 

a játékból: nem lesz sem vita, sem „euro-atlanti‖ vagy „amerika-atlanti‖ szövetségről; „min-

denki velünk van vagy terrorista‖
 42

. Az Obama-vonal nem térhet el nagyon ettől az irányult-

ságtól, ami már a clintoni időket is jellemezte 
43

. Eddig csak sejthetően, de ma már nyilváno-

san az USA csak alkalmi, „á la carte‖ és általa irányított szövetségeket ismer el
44

: a számba 

jöhető szövetségeseket a hűségük „fokától‖  függően rangsorolva. 

Az USA-ban egyáltalán nem örülnek az euró megteremtésének, sem a lassanként kiala-

kuló európai kül- és biztonságpolitikának, s a növekvő jelentőségű Európai Uniónak, hála a 

25 éve tartó folyamatos bővülésnek. Sőt, az Európai Katonai Bizottság, ami sok száz magas 

rangú tiszt közreműködésével, stratégiai tervezéssel foglalkozik és hadgyakorlatokat szervez 

2001 óta, egyenesen nyugtalanítja Washingtont. Európát kedvetlené teszi az USA vadnyugati 

„hepciáskodása‖, illetve időnkénti határozott erőszakoskodásai, a diplomáciai egyoldalúsága, 

a nemzetközi jog megtiprása, érzéketlensége az emberi jogok és a környezetvédelmi kérdések 

iránt. A növekvő feszültség Brüsszel és Washington között ma talán még szükségesebbé te-

szik a NATO-t, mint a múltban. A NATO az egyetlen fontos és nagy múltú intézmény, ame-

lyikben együtt ülésezik az Atlanti-óceán északi felének majd mindegyik állama. Amikor az 

óceán két oldala között a torzsalkodás nő, nő a háborúskodás veszélye is.  

Szerintem és a fentiekből következtetve Franciaország egyedi szerepe csekély. Tehát 

nézőpontom egyértelműen európai, illetve eurázsiai. Franciaország a NATO politikai intéz-
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 A szójáték  ―to be with US or against US‖ elfogadása vagy nem egy-két ezer bombát jelenthet az utóbbi szá-

mára. 
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 George W. Bush, amerikai elnök, családfája egészen a XII. századi I. Henrik angol királyig visszavezethető 

lenne és ezáltal Winston Churchill-el is rokonságban volna. Apját, Bush I-et követte alig tíz éves távlatban az 
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 Érdekes, az 1980-as évekig mindig „atlanti-szövetségről‖ beszéltek, jelezve a kétoldaliságot. Bush I elnöksé-
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Szovjet Unió, a munkás osztály védőpajzsa‖ szólamait. Keservesen megfizettek érte. 
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 Voir, Neue Zürcher Zeitung  du 9.3.2009 : « Neue Töne im transatlantischen Dialog - Grosse Konstanz bei den 
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 Bush II katonai elgondolásait elemezve Lothar Rühl már 2001 júliusában írt Washington akkori 
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ményeit soha sem hagyta el. Elutasította viszont 1963-ban a Washington által irányított kato-

nai szervezetet. 2009-ben visszatért és minden bizonnyal kulcsfontosságú katonai hatáskört 

mondhat magáénak, legalább is látszatként (DUMOULIN). Ez mentené meg a NATO-t
45

? 

Nehéz bemérni. Látszólag, mint a többi EU tagországé, Franciaország nemzetközi katonai és 

diplomáciai szereplése a saját nemzetközi vállalatai kereskedelmi érdekeinek védelmére vagy 

támogatására korlátozódik. Hogy, például, Aveva
46

 érdekeltségek legyenek Nigerben vagy 

Csádban, vagy Dassault
47

  befolyás Abu Dhabi-ban vagy máshol, az teljesen mindegy. 

Sarkozy mozgósítható, EU nélkül is. Ha Balkánról, Irakról vagy Afganisztánról van szó, ak-

kor lényegileg az EU többsége mindig inkább együttműködik. 

A Varsói Szerződés megszüntetése megkérdőjelezte a NATO létét, funkcióját.  Az egy-

oldalú washingtoni kezdeményezések (csillagháború, amerikai támaszpontok felállítása Euró-

pában, iraki háború, stb.) aláásták az együttműködés szellemét. A kelet-közép-európai orszá-

gokban a NATO mégis fontos tényezőnek számít
48

. Hogy mennyire nagy a súlya ezeknek az 

országoknak a szervezetben, az szerintem igen kérdéses. Időközben Franciaország Afrikában 

mind gyakrabban működik együtt az amerikai hadsereggel
49

. Washington földközi-tengeri 

erőfeszítései összpontosítanak egyik-másik Maghreb-országra (főleg nyersanyag érdekeltsé-

gek miatt), Közép-Afrikára (Kínát kontrázva), Egyiptomra és főleg Izraelre. Ezt NATO kere-

tein kívül teszi. Sőt, egyik-másik esetben Franciaország vagy az EU rovására. Ahogy TÜRKE 

megállapítja, a francia-amerikai kapcsolatok lényegében minden francia vagy amerikai elnök 

beiktatásakor enyhülési szakasszal kezdődtek, legalábbis addig, míg valamilyen tényleges 

világpolitikai esemény vagy válság nem állítja szembe a két ország, a két államszövetség ér-

dekeit. 

Viszont, a NATO az egyetlen intézményes kapcsolat Európa és Amerika között, amire 

mindinkább szükség lehet a következő években, hiszen az 1980-as évek óta az Atlanti-óceán 
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 FRIEDMAN, Thomas L. , «The End of NATO? Europe Had Better Catch Up», in: International Herald 

Tribune, 2002. február 4. 
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 Uránium! 
47

 Mirages repülők! 
48

 Némely „köztes-európai‖ ország politikai vezetői a népeiknek mint egy biztonsági jótállásként adták el a 
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tanácskozást ír elő akkor, ha bármelyikük elleni fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak 

tekintik. Nincs előírva, mit tekintenek fegyveres támadásnak, még ha az ENSZ-alapokmányának 51. cikkére is 

hivatkoznak; nincs szó mit lehet tanácskozásnak tekinteni; nincs pontosítva, ki adhat parancsot az esetleges ka-

tonai döntések végrehajtására, hiszen a NATO európai katonai főparancsnoka egyúttal az amerikai hadsereg 

európai főparancsnoka is: az amerikai elnök vagy a NATO legfelső döntéshozó szerve az Észak-atlanti Tanács. 

Megjegyzem, hogy a Nyugat-európai Unió, ami ma része az EU-nak, jobb biztosítékot nyújt, amennyiben köl-

csönös védelmet nyújt tagállamainak. Lásd a jogi szempontokat: Euration-Hanns Seidel Alapítvány: Európa 

Zsebkönyv, 1995. 
49

 Szimbolikus a tény, hogy a dzsibuti francia óriás katonai támaszponttal szemben felépült egy még nagyobb 

amerikai. 
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két oldalán az ellentmondások és feszültségek mind gyakoribbak. Egy geopolitikus soha sem 

zárhatja ki a háborús viszály lehetőségét, még ha a valószínűsége igen csekély is, és ezért ta-

lálja logikusnak, sőt szükségesnek az egyetlen intézmény fennmaradását, ami többé-kevésbé 

biztosítja a párbeszéd lehetőségét, amikor a nézeteltérések nőnek. Talán ez a körülmény is 

magyarázza Franciaország teljesebb beilleszkedését a NATO-ba. 

EU közös védelem kontra NATO 

1998-ban, Saint-Malo-ban Nagy-Britannia és Franciaország megegyeztek az EU bizton-

sági és védelmi kérdéseiben a KKBP/EBVP
50

 kereteiben. A britek azt a benyomást keltik, 

hogy tapodtat sem engednek korábbi felfogásuk lényegéből, azaz hogy az európai védelmi 

politika kizárólag a NATO védőszárnya alatt fejlődhet tovább. A valóságban az európai főha-

diszálláson – ahol közel 500 főtiszt szolgál ugyanabban a brüsszeli épületben – megalakulása 

óta megfelelő arányban találunk briteket is. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitiká-

jának főképviselője irányítja a főhadiszállást. A NATO és az európai főhadiszállás együttmű-

ködik, és egy-egy főtiszt képviseli az egyiknél a másikat. Viszont a NATO súlya, az Európá-

tól függetlenített Washington „külön útjai‖ miatt
51

, lényegében megkérdőjeleződött minden 

diplomáciai „handabandázás‖ ellenére. 

Franciaország jelenléte a NATO katonai szervezeteiben nem változtathat sokat a kérdé-

sen. Miután az amerikai-francia tárgyalások még mindig folynak, Párizs ímmel-ámmal en-

gedményeket tesz. Például, csapatait könnyebben bocsátja rendelkezésére Afganisztánban. 

Ahogy az egyezkedés befejeződik, előreláthatóan, és sok európai tagállam példájára, kivonja 

katonáinak nagy részét az országból. Miután a szervezet kormányközi, minden tagállam úgy 

cselekszik, ahogy jónak látja az adott helyzetben, és ahogy érdekei diktálják. Irakban nincs 

NATO-jelenlét azt követően, hogy az európaiak ezt elutasították. Afganisztánban az európai 

tagállamok igen tartózkodó módon vannak jelen. Sokszor csak ideiglenesen és nem túl kocká-

zatos területeken és módon. Az európaiak hadikiadásai lényegileg nem nőnek és a haderők 

csökkennek minden washingtoni biztatás ellenére. 
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 KKBP = közös kül- és biztonságpolitika & EBVP = európai biztonsági és védelmi politika. 
51

 Lásd, európai katonai támaszpontok kizárólagos amerikai kiépítése, Irak önkényes lerohanása, a CIA európai 

útjai különböző kínkamrákon keresztül, stb. Ehhez hozzájárul az USA viszonylagos gyengülése, mind gazdasá-

gi, mind politikai téren. Ma ott tartunk, hogy Kína „kitanítja‖ az USA-t. Lásd Neue Zürcher Zeitung, Obama 

wendet sich dem Problem China zu – Unverblümte Mahnung aus Peking zur Wirtschaftspolitik des USA, 

14.3.2009. 
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Ugyanakkor az Európai Unió, saját parancsnoksága alatt nem rendelkezik csapatszállí-

tási állománnyal, habár már elkezdte az A 400-as csapatszállító repülőgépek gyártását; vi-

szont rendelkezik egy nagy horderejű megfigyelő állomással egész légterére, és már fejleszti 

helymeghatározó-irányítási GALILEO nevű világrendszerét. Az USA minden eszközzel küzd 

az EU függetlenedése ellen, állandóan szemére vetve ezt vagy azt, ami éppen propagandájá-

nak megfelel. Washington kevesli az EU katonai kiadásait, ezért gyengének, sőt, rajta „élős-

ködőnek‖ tartja; egyidejűleg elutasítja, ha az Unió bizonyos függetlenségre vagy egyenlőségre 

törekszik.  

A kiadások terén a valóság más! Ha összevetjük a „külfölddel kapcsolatos‖ kiadáso-

kat
52

, akkor ezek az EU-ban és az USA-ban hasonló nagyságrendűek. A különbség ezen ki-

adások szerkezetében mutatkozik. Az USA „külfölddel kapcsolatos‖ kiadásai kétharmadát a 

hadikiadások teszik ki. Az  EU költségvetésének egyharmada közvetlen katonai kiadás, a töb-

bit a fejlődő országokkal fenntartott együttműködésre használja föl. Egyszerűen különbözők 

az elsőbbségek! Megjegyezendő, Párizs költségvetése jobban közelítette eddig Washingtonét. 

Hadd idézzünk az EU 2008. decemberéből származó jelentéséből a KKBP/EBVP vi-

szonylatában
53

. „A bővítés megszilárdította földrészünkön a demokráciát és a jólétet. A Bal-

kán-térségben pozitív változások mennek végbe. Szomszédságpolitikánk megteremtette a déli 

és keleti partnerekkel fenntartott kapcsolatok erős keretrendszerét ... Az Európai Unió 2003 

óta jelentős szerepet tölt be a válság- és konfliktuskezelésben, például Afganisztánban és Grú-

ziában. Húsz évvel a hidegháború után azonban Európa egyre összetettebb veszélyekkel és 

kihívásokkal néz szembe …  

A terrorizmus és a szervezett bűnözés új veszélyeket hordoz, többek között saját társa-

dalmunkon belül. A világ különböző pontjain, még a szomszédságunkban is minduntalan 

konfliktusok lobbannak fel. Az iráni nukleáris program jelentősen előrehaladt, és ezáltal a 

közel-keleti stabilitást és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását szolgáló 

rendszer egészét veszélyezteti. Az államok összeomlása bűnözés, illegális bevándorlás és leg-

újabban kalózkodás formájában fenyegeti a biztonságunkat …  

Az elmúlt évtized során az európai védelem- és biztonságpolitika több tapasztalatot 

szerzett és képességei megerősödtek azáltal, hogy a különböző válságokra adott válaszként 
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 Tehát a kémszolgálatok, a hadi, a külügyi és a fejlődő országoknak szánt összegek. 
53

 EU, Jelentés az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról. – A biztonság megteremtése a változó világban 

–, Brüsszel, 2008. december 11., S407/08; a fordítás számos idegenszó használata miatt, időnként nehezen érhe-

tő ; lásd, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/HU/reports/104644.pdf  (2010. 07. 

07.) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/HU/reports/104644.pdf
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több mint 20 missziót indított. Globális szinten Európa vezető szerepet játszik a többoldalú 

rend megújításában. A nemzetközi rendszer csúcsán az ENSZ áll. Minden biztonsággal össze-

függő uniós tevékenység az ENSZ-célkitűzésekhez kapcsolódik. Most kivételes lehetőségünk 

van arra, hogy – az Egyesült Államok új kormányával és a többi partnerünkkel a világban 

együttműködve – megújítsuk a multilateralizmust. A transzatlanti kapcsolat Európa számára 

nélkülözhetetlen alapot jelent, amely közös történelemre és felelősségre épül. Az EU és a 

NATO kötelessége elmélyíteni a közöttük fennálló stratégiai kapcsolatot a válságkezelésben 

való jobb együttműködés érdekében.‖ 

A 2008-s fehérkönyv
54

 

Követve az EU-s álláspontot, Franciaország stratégiai kiinduló pontja a világ többköz-

pontúsága, ahol 5-10 nagyhatalom rendszere érvényesül. Ebben a távlatban, Párizs szerint, az 

EU-nak erősíteni kéne az atlanti térséget és együttműködést. Annál is inkább, mivel az USA 

geopolitikai és „viszonylagos hanyatlása‖
55

 nyilvánvalóvá vált az utóbbi évtizedben. A le-

gyengült NATO
56

 így kiegyensúlyozottabb lehetne, ami nem csak francia igény, hanem német 

és más tagországé is. 

Először is megokolandó, miért beszélünk USA geopolitikai és viszonylagos hanyatlásá-

ról. Több meggondolás támasztja alá ezt az állítást. Előre bocsátva, elutasítok minden olyan 

kísérletet, amelyik a washingtoni kormányszerveket és az amerikai népet teljesen azonosítani 

akarja egymással. A napjainkban világméretekben elterjedt „jenki-ellenesség‖ szerintem 

gyakran fajgyűlölő jellegű, amit természetesen ellenzek. Az elmúlt száz évben a washingtoni 

törvényhozók és vezetők az USA-t a világ legfontosabb és soha nem látott hatalmának, sőt, 

némelykor „világmegváltónak‖ tekintik, amit az úgynevezett „wilsoni szellem‖ képviselne
57

. 

Erről még ma is sokan meg vannak győződve mind Amerikában, mind szerte a világban. Jog-

gal, hiszen Amerika a szabadság és a lehetőségek országa a 16. század óta, noha mára sok nép 
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 LE LIVRE BLANC Défense et Sécurité nationale, préface de Nicolas Sarkozy, Président de la République, 

ODILE JACOB/LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, Párizs, juin 2008 ; lásd TÜRKE ANDRÁS István, 

i.m.; LEYMARIE, Philippe, Comment les armées se préparent au combat urbain – Vers la codification d’une 

doctrine, ?, in: Le Monde Diplomatique, mars 2009; 

  LEMOINE, Maurice, Où intervenir et pourquoi? ?, in: Le Monde Diplomatique, mars 2009. 
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 Lásd magyarul megjelent cikkeimet: Az Egyesült Államok egyeduralma: az amerikanizmus és az 

egy nyelv hatalma, in: Új Horizont, 4. sz., 2000; Nem hallottam új világrend születéséről 2003 tava-

szán, in: Eszmélet, 59. sz., 2003. ősz; & Európai Unió: keretek, határok, várakozások, in: Korunk, 

2004 december. 
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 Szép francia tömörséggel, mondhatjuk: „Alors que l’OTAN se décompose, même la France s’y adhère !‖, 

vagyis „Miután a NATO felbomlóban van, még Franciaország is csatlakozik hozzá‖. 
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 HODGSON, Godfrey, The Mythe of American Exceptionalism, Yale University Press, New Haven, 2009. 
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számára – éljenek bár Latin-Amerikában, Ázsiában vagy Közel-, illetve Közép-Keleten – nem 

a szabadságelvet, hanem az erőszakot képviseli. 

Meglátásom szerint az USA terjeszkedése a 19. század vége óta kettős természetű. Egy-

részt „felszabadító‖ jellegű, és itt elég a két világháborúban betöltött szerepre gondolni. Más-

részt, nem lehet nem észrevenni az eddigi világuralmi törekvést, amikor az USA számos 

gyarmatjellegű területtel rendelkezik és több mint száz országban találkozhatunk amerikai 

katonai támaszponttal. Meggyőződésem, hogy a vietnami összeomlás óta az USA egy „ha-

nyatló nagyhatalom‖, miként Spanyolország, majd Hollandia és végül Anglia is azzá vált az 

elmúlt századokban. Akik az USA-t még ma is az egyedülálló világhatalomnak tekintik, ne 

vegyék zokon, ha mások ezt imperializmusnak tartják. De ez fordítva is áll. Ha az USA nem 

egyedülálló és történelmileg példa nélküli jelenség, akkor az európaiak többségének a véle-

ménye a helytálló, miszerint világunk nagyhatalmi szempontból többközpontúvá vált. 

Egy nagyhatalom a hanyatlása ellenére még nagyhatalom marad, ráadásul az USA nuk-

leáris hatalom, és ez geopolitikai szempontból rendkívül fontos. Viszont történelmi tapaszta-

lat, hogy egy hanyatló nagyhatalom nagyobb veszélyforrást jelent a világ többi országa szá-

mára, sőt saját népe számára is. Ennek oka az, hogy a hanyatló nagyhatalom nem tudja elfo-

gadni, hogy tekintélye megrendült, és ezért magatartása meggondolatlanabb, ellentmondást 

nem tűrőbb és kíméletlenebb lesz
58

. Ugyanakkor diplomáciája a felhalmozott tapasztalatok-

nak köszönhetően magas színvonalú. A többi nagyhatalomnak tehát érdekében áll, hogy óva-

tos külpolitikát folytasson, és a hanyatló amerikai uralomra való tekintettel nyugodtan csele-

kedjen, elkerülendő a háborús veszélyt. 

Visszatérve a „fehérkönyvre‖, Párizs ennek megfelelően elutasítja az amerikai „teljes 

körű NATO‖ tervezetet, ami megfelelne a világcsendőri szerepigénynek, és ami a NATO-t az 

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) katonai szervévé tenné. Elutasítja az úgynevezett libe-

rális-demokratikus országok számára fenntartott, egy Washington irányítása alatt működő 

„klub‖ létrehozását és Washington elképzeléseit olyan „rugalmas‖ világvezetésről, ahol az 

egyiknek rugalmas lenne az, ami a másiknak egyszerű utasítás. Nem fogadja el a csillaghábo-

rús felfegyverkezést az európai szintéren, ami még inkább elszigeteli, elválasztja az USA-t 

Európától. 
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Mi lehet a végkövetkeztetés? 

Franciaországnak a NATO összes katonai intézményeibe való visszatérésével több kér-

dés felvetődik és a viták folynak a kérdésről
59

.  Mi lesz a francia nukleáris fegyverek sorsa? 

Maradnak-e önállóak? Beilleszkednek-e egy atlantista biztonsági rendszerbe vagy „belesi-

mulnak-e‖ az Európai Unió, illetve a KKBP/EBVP keretbe? Látszólag Párizs hajlamos költ-

ségvetésileg csak fenntartani ezeket a fegyvereket, eltekintve a nagyszabású fejlesztéstől. 

Várhatók átszervezések, létszámcsökkentések és leépítések. Felkészül városi összecsapásokra, 

talán honpolgárokkal szemben is, ami persze a többi EU tagország számára elfogadhatatlan. A 

visszatérés a NATO-ba vajon ez utóbbi újjászületését jelenti vagy éppen végleges hanyatlá-

sát?  

A földközi-tengeri színtér jelentősége kiemelt marad. Máskülönben, a felszínen megje-

lenő geostratégiai meggondolások helyett új gazdasági-pénzügyi szálakra helyeződik a hang-

súly. A francia és orosz nemzetközi vállalatok közötti együttműködés a kapcsolatok megszi-

lárdítását jelentheti. A francia védelmi átalakítások veszélyeztethetik a hagyományos teljes 

körű francia érdeklődést. Sőt, Nagy-Britannia mintájára Franciaország elvesztheti tekintélyét 

az európai védelem és védelmi politika területén. Két lehetőség áll fenn: ez vagy a NATO 

vagy a KKBP/EBVP szerepének bővüléséhez vezethet, ha nem egy közbülső helyzet alakul 

ki, ami 5-10 éves távlatban a legvalószínűbbnek tűnik. 

Franciaország mind biztatóbban értékeli a kölcsönös függőség előnyeit az EU kereté-

ben. Mind jobban beilleszkedik az európai uniós játszmákba és ezáltal felerősítheti befolyását. 

Végeredményben, ebben a keretben, nagyobb hatása van világviszonylatban, mint nélküle. 

Lemondhat a világméretű szerepéről anélkül, hogy tekintélye lényegileg csorbulna a valóság-

hoz képest. 
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Rövidítéstár 

 

USA  = Amerikai Egyesült Államok 

EBESZ  = Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

ENSZ  = Egyesült Nemzetek Szervezete 

ET  = Európa Tanács 

EU  = Európai Unió 

FÁK  = Független Államok Közössége 

KKE  = Közép- és Kelet-Európa 

NATO  = Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

NSZK  = Német Szövetségi Köztársaság 

NYEU  = Nyugat-európai Unió 

OECD  = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

EP  = Európai Parlament 

KKBP  = Közös kül- és biztonságpolitika 

EBVP  = Európai biztonsági és védelmi politika 
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Hamberger Judit  

Biztonságpolitikai kihívások a visegrádi országokban  

Lengyelország, Csehország, Szlovákia 

 

 Lengyelország 

Lengyelország az EU és a NATO tagjaként, azoknak keleti határ-államává vált, amiből 

fontos feladatok és kihívások következnek. Lengyelország a maga nemzetbiztonsági stratégiá-

ját összehangolta szövetségesei (NATO, EU, USA) stratégiájával, s ezek adják annak alapjait 

(akár a védelmi, akár a politikai-stratégiai direktívákat és tervezéseket, a válságkezeléseket, 

akár a védelmi reagálást tekintjük). A NATO- és az EU-tagságot, valamint az USA-val való 

szövetséget egyformán fontos biztonsági köteléknek tekinti, mivel ezek Lengyelország belső 

fejlődésének és külső, nemzetközi pozíciójának fő garanciái. Közöttük „nem válogat‖, „nem 

dilemmázik‖, a hármat együtt tartja fontosnak.
60

 Tudatában van annak, hogy Közép-

Európában jelentős demográfiai, politikai, katonai és gazdasági potenciállal rendelkezik. 

A NATO átalakításának sajátosságai, a NATO és az EU védelmi politikája integrálásá-

nak sikertelensége, Oroszország magabiztosságának erősödése miatt felvetődik, hogy vajon 

mennyire automatikus az ország biztonsági garanciája ezekben a szervezetekben. Az ország 

biztonságának kérdésével együtt felmerül, hogy vajon Lengyelországnak csak regionális ér-

dekei vannak-e, vagy vannak globális érdekei is? Ez utóbbit igazolandó, részt vesznek olyan 

missziókban és stabilizációs műveletekben, amelyek túllépnek a regionális kereteken.  

A lengyel biztonság garanciáját azonban nemcsak kívül, hanem belül is keresni kell, és 

ez is nagy kihívás a lengyelek számára. Ők maguk ezt úgy fogalmazták meg, hogy az állam-

nak és belső életének minősége egyúttal biztonságának egyik garanciája is.  

A lengyel külpolitika eddig lényegében sikertelen volt abban, hogy a régiót a lengyel 

célok és érdekek szempontjának megnyerje. Kihívás számára, hogy koalíciós vagy stratégiai 

partnereket találjon ehhez, az EU-n belül és kívül. Ugyancsak a kihívások közé tartozik az, 

hogy a saját céljait és érdekeit hogyan fogja összehangolni a globális érdekekkel. Mivel Len-
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 2008. június 3-án a lengyel Euro-Atlanti Társaság (lengyelül: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie) vitát rende-

zett Varsóban, mely vita címe: „Prawdziwe i fałszywe dylematy polskiego bezpieczeństwa – z NATO, UE czy 

USA?” - azaz: A lengyel biztonság igaz és hamis dilemmái - a NATO-val, az EU-val vagy az USA-val? Eszerint 

Lengyelország számára ez nem tényleges dilemma, mert ezek együttesen fontosak számára. 
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gyelország önmagában nem globális hatalom, csak a globális hatalmakkal együttműködve, 

azokon keresztül (NATO, EU) képes részt venni a globális játékban. Az ország, érdekeit te-

kintve, csak belső, valamint regionális és európai érdekeket tud megfogalmazni, a globálisa-

kat önmagukban nem. Ami a regionális érdekeit illeti, arra jó példa a keleti partnerség konkrét 

kezdeményezése az EU-n belül. E téren a feladatuk, hogy türelmesek és következetesek le-

gyenek. Hosszú távú feladatuk, mondhatni korszakos missziójuk a NATO és az EU keleti 

irányú bővítése, és erre sok erőt kell koncentrálniuk. (Megjegyzendő, hogy a lengyel szellem, 

és ez a külpolitikai elképzelésekre is érvényes, missziós feladatokban, missziós küldetésekben 

gyakrabban és bátrabban gondolkodik, mint pl. a magyar.)  

Az értékek és elvek követése az előttük álló kül- és biztonságpolitikai kihívások megfo-

galmazásában is gyakrabban szereplő igény, befolyásoló tényező, mint pl. a magyar esetben. 

Nem egyszer hangoztatják, hogy Lengyelországnak, a stabilitását és biztonságát garantáló 

mindhárom fő szövetségese (EU, NATO, USA) irányában, szavahihető, hiteles partnernek 

kell lennie, akire mindig számíthatnak.  

Lengyelország euro-atlanti politikája  – EU, NATO, USA 

Az EU-tagság Lengyelország számára a gazdasági növekedés, a gazdasági, társadalmi, 

politikai szempontú biztonságérzet mellett, a keleti szomszédság stratégiai kérdése miatt is, 

nagy jelentőséggel bír. Az EU Lengyelország súlyát, szerepét (különösen a keleti politika 

irányában) megnövelte, amit az a lehető legmélyebben szeretne kiaknázni. Arra törekszik, 

hogy az EU keleti politikájának központjává váljon, s eközben, az EU súlyával és erejével 

felvértezve, Oroszországgal szemben is nagyobb nyomatékkal léphessen fel. Ebbeli a szándé-

kában azonban Lengyelország folyamatosan beleütközik a német és a francia szándékokba. 

Az időnkénti német− orosz (és francia) összjáték miatt Lengyelország (történelmi tapasztalata-

ira is hivatkozva) veszélyeztetve érzi magát, ezért a nagyobb tagállamok között több szövet-

ségest keres.  

Meghatározó kihívás, hogy az ország megtalálja reális szerepét, helyét, súlyát az EU-

ban. Ebben a kérdésben az a közmegegyezés, hogy Lengyelországnak az EU vezető országai 

között a helye. Ezért arra kell törekednie, hogy e stratégiájában ambiciózus legyen, hogy az 

együtt döntésben jó pozíciót vívjon ki a maga számára, és elkötelezettségének meg is legyen a 

haszna. Ezért az ESDP formálásában is konzekvensebbnek kell lennie, és az eddiginél inkább 

aktívnak kell lennie az uniós védelmi feladatok (ide értve az Eurokorpust is) koncepciójának 

kialakításában, az anyagiak biztosításában és az egész megvalósításban.  
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Az EU-tagsággal kapcsolatos kihívás a lengyel külpolitika számára a 2011 második fe-

lében esedékes lengyel elnökség. Erre nagy elánnal és felelősségérzettel készülnek.  

A NATO-tagságot illetően, Lengyelország ragaszkodik az 5. cikkely biztonsági garan-

ciáihoz, és ennek biztosítására, valamint az egyéb együttműködésre rendkívül nagy figyelmet 

fordít. A stabilizációs missziókat illetően Afganisztánra kívánnak koncentrálni. (Vannak han-

gok, amelyek azt követelik, hogy Lengyelország a NATO keretében is a keleti dimenzióra 

összpontosítson, ne menjen a világ másik végére, hanem a legközelebbi missziókban kötelez-

ze el magát. Ilyenek: Afganisztánon kívül a Dnyeszter mente és Grúzia.) Lengyelország szá-

mára a NATO-tagság olyannyira fontos, hogy a béketeremtő missziókban részt vevő katonáit 

mindenhonnan visszavonja, ahol nem a NATO kötelékében vannak. A továbbiakban Len-

gyelország ott akarja tudni minden misszióban részt vevő katonáját, ahol a NATO missziói 

működnek. Erőjüket oda akarják összpontosítani, ahol a NATO a legnehezebb helyzetben 

van, azaz Afganisztánban. (Erről a lengyel védelmi miniszter nyilatkozott.)
61

  

A lengyel atlantizmus arra épül, hogy Oroszországgal szemben csak az USA, mint glo-

bális erő és nagyhatalom képes fellépni. Lengyelország nem bízik az EU biztonsági garanciá-

iban, és abban sem, hogy az EU külső biztonsági kérdésekben képes egységesen fellépni. Ezt 

igazolják azok a jelek, hogy Oroszország számos stratégiai és biztonsági ügyben képes meg-

osztani az EU tagállamait. Ezért Lengyelország számára az USA az ellensúlya az Oroszország 

felől Lengyelországot érő fenyegetéseknek.  

Lengyelország viszonya az Egyesült Államokhoz már hosszabb ideje stratégiai 

partnerségen alapszik, s a lengyel fél ennek fenntartására törekszik. Egyik fő pillére az ame-

rikai rakétavédelmi rendszer telepítése. Lengyelország továbbra is az Oroszország felőli lehet-

séges veszélyekre fogja felhívni Európa figyelmét, és ennek a veszélynek a semlegesítésére 

különféle konstellációjú szövetséges összefogást szorgalmaz majd.  Lengyelország továbbra 

is várja az amerikai rakétavédelmi rendszer telepítését. Annak ellenére, hogy emiatt belső 

feszültségek jellemzőek, a rendszer telepítésének elmaradása nagy társadalmi csalódást és 

elkeseredést okozhat. Lengyelország szeretné, ha a területén ez megvalósulna, de az USA új 

elnöke és új biztonságpolitikai irányzata miatt ennek egyre kisebb az esélye. Ezért arra törek-

szenek, hogy a rendszer elemeinek lengyelországi megjelenése ne fulladjon teljes egészében 

kudarcba. Ezt szolgálja az a legújabb elképzelés, hogy a rakétavédelem telepíthető, de radar-

rendszer nélkül. Azt kell szorgalmazniuk, hogy ez a kezdeményezés a NATO-ban nemzetközi 

üggyé váljon. Attól tartanak, hogy Obama elnök ezt a stratégiai partnerséget feldobja. Mivel a 
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 Klich, Bogdan: Jak za trzy lata będzie wyglądała polska armia? Radio polskie, 2009-06-10. 
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telepítésről szóló szerződést már 2008 őszén aláírták, most azt mérlegelik, hogy milyen kom-

penzációt kérhetnének. A legelképzelhetőbb, hogy a lengyel hadsereg fegyverzetének minő-

ségét javíttatják meg.  

A rakétavédelmi rendszer nem csak lengyel-amerikai kérdés, sőt, nem is annyira lengyel 

kérdés, s nem Varsóban dől el a sorsa. Olyan biztonságpolitikai ügy, amely elsősorban az 

USA és Oroszország között dől el, és amelybe az EU is beleszól. Ezért Lengyelország az EU 

tagjaként játszhat benne szerepet. Mivel Oroszország ellenzi e rendszer kiépítését, s azt az 

USA új elnöke sem támogatja, ezért valószínű, hogy e rendszer Lengyelországban nem fog 

felépülni. A folyamatot az új amerikai elnök késlelteti. Ez a tény a lengyel atlantizmus gyen-

gítését eredményezheti.  

A lengyel atlanti kapcsolat erősítésének másik területe a tömegpusztító fegyverek 

(BMR) elterjedésének meggátolására 2003 májusában, Bush elnök által kihirdetett Krakkói 

Kezdeményezés (PSI) is. Ebben Lengyelország tagja az Operatív Szakértői Csoportnak, 

amelynek keretében nemcsak aktívan vesz részt, hanem kezdeményez is. A PSI keretében 

való együttműködés a lengyel-amerikai stratégiai viszony másik alapeleme. 

Lengyelország politikája Oroszország irányában 

A Lengyelország számára a legjelentősebb kül- és biztonságpolitikai kihívást Oroszor-

szág és a Keleti Szomszédság jelenti. Ezért a lengyel biztonságpolitikai mérlegelések nyíltan 

megnevezik a legfontosabb külső kihívást, az orosz szomszédságot. Oroszország számos kül- 

és belpolitikai jellemzője, tevékenysége, célja, stratégiai elképzelései, fenyegetései Lengyel-

országot az Oroszországgal szembeni védekezések több évszázada beidegződött védekezési 

reflexeire készteti. A két országot több olyan stratégiai jelentőségű kérdés eltérő értelmezése 

is megosztja, mint az energetika, a szomszédság és közös történelem, valamint a közös szom-

szédokhoz való viszony (különösen azok befolyásolása).  

A lengyel energiabiztonság nagyrészt az orosz olaj- és gázszállításoktól függ. Az orosz 

gázvezetékek építésének irányai, stratégiai céljai (közöttük az, hogy Ukrajnát és Lengyelor-

szágot elkerüljék az új vezetékek) azt erősítik a lengyelekben, hogy megint az orosz nagyha-

talmi törekvések és bosszú áldozataivá válhatnak. Ezért a lengyel stratégia részét képezik a 

diverzifikálásra, a gázszállításból való kimaradás miatti helyzetre való felkészülés kérdései.  

Lengyelország Oroszország irányából konkrét katonai fenyegetettséget is érzékel. En-

nek legvilágosabb jele az USA rakétavédelmi rendszerének telepítésére adott orosz reakció, a 

Lengyelország közvetlen szomszédságában található, orosz fennhatóság alatt álló kalinying-
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rádi körzet atomrakétákkal (Iszkander-rakéták) és atomerőművekkel való betelepítésére vo-

natkozó fenyegetés.   

Jelentős külpolitikai kihívásként kezelhető a lengyel-orosz viszony (társadalmi, politi-

kai, kulturális) javításának feladata, a megvalósítás nehézségei. Ezt szolgálják a néhány évvel 

ezelőtt létrehozott orosz-lengyel bizottságok a kölcsönös és nehéz kérdések megvitatására 

(Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych; polsko-rosyjski Komitet ds. Strategii 

Współpracy). E bizottságok nehezen működnek.  

Lengyelország és a Keleti szomszédság és Keleti Partnerség 

A keleti szomszédság biztonságpolitikai szempontjai összefüggenek a lengyel Oroszor-

szág-politikával. A Lengyelország és Oroszország közötti két szomszédos állam irányában 

mindkettő (évszázadok óta) egymással rivalizál, és megpróbálja a saját (politikai, társadalmi, 

gazdasági, kulturális) befolyását arra kiterjeszteni. Lengyelország a Nyugat felé, Oroszország 

a Kelet felé húzza-vonzza ezt a két országot. A befolyásolási harc tovább folytatódik. (Meg-

jegyzendő, hogy ez a harc több mint kétszáz éve az orosz birodalom javára szokott eldőlni.) 

A Keleti Partnerség, mint az EU szomszédságpolitikájának fontos eleme, Lengyelor-

szág számára létfontosságú, stratégiai jelentőségű az EU keretében végzendő feladatok között. 

Ebben az ügyben a lengyel külpolitika rendkívüli erőfeszítéseket tesz, kezdeményező szerepet 

vállal. Az esetleges sikereket a saját sikereiként, a kudarcokat saját kudarcaiként értelmezi. A 

Keleti Partnerség országaira vonatkozó legtöbb tudás és tapasztalat birtokában, saját magát e 

kérdés EU-keretek közötti kezelésének központjává szeretnék tenni. Ebben konstruktív part-

nerként kívánnak fellépni. E téren a legfontosabb dilemmájuk, hogy Ukrajna és Grúzia tagjá-

vá válhat-e a NATO-nak. Vannak olyan lengyel hangok, amelyek szerint Lengyelország csak 

akkor lehet sikeres a Keleti Partnerség irányában, ha elveti e két országot támogató romanti-

kus (történelmi) politikát, és inkább a saját, Európán belüli reális pozíciójának kiépítésével 

foglalkozik.  

A balti államok és az északi államok 

Lengyelország a balti országokkal való együttműködésnek, a gazdasági és kulturális be-

fektetéseknek, a velük való szoros regionális együttműködésnek, az ilyen alapon lehetséges 

közös stratégiának is rendkívül nagy figyelmet szentel, ezt egyre inkább elsődleges célként 

kezeli. Önmagát a nála jóval kisebb balti államok pártfogójának is tekinti. Lengyelország az 
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energiahordozók szállítási útvonalának és a forrásoknak a diverzifikálásában a Balti-tengeri 

térség és a skandináv államok felé irányítja figyelmét és erőfeszítéseit. 

Ebben az ügyben Lengyelország az EU északi államaival és a balti államokkal az eddi-

gieknél szorosabb kapcsolatokat szeretne kialakítani. Éppen ezért, a regionális együttműködé-

seinek irányát, a visegrádi együttműködés kárára, a balti államok és az északi államok felé 

veszi. Ennek erősödése várható az elkövetkező években. Ez az együttműködési irány az EU 

keretében kialakítandó, Oroszországgal szembeni szövetségesi politika iránya, és az energia-

politika és az energiabiztonság kérdésének megoldásában is egyre fontosabb helyen szerepel a 

lengyel külpolitika és energiapolitika feladatai között.  

Az ázsiai irány 

Az ázsiai irány is külpolitikai kihívás a lengyel politika számára. Ázsia rohamos fejlő-

dése ezekben az években, évtizedekben folyik, ezzel párhuzamosan jelentősége is nő.
62

 Len-

gyelországnak (a külügyminisztérium ázsiai osztályának vezetője, Tadeusz Chomicki szerint) 

harcot kell indítania, hogy e területen saját maga is befolyást szerezzen, a többi európai állam 

mellett. Ezek a gazdasági és politikai folyamatok ugyanis hatással vannak a lengyel külpoliti-

kára is. Az ázsiai csendes-óceáni térség korszaka következik, ezért a lengyel külpolitikának is 

oda kell figyelnie. Ehhez egy sor belső lengyel gátat is le kell bontaniuk. Eközben az EU-

tagságot, annak előnyeit is szeretnék felhasználni. Lengyelországnak saját optikát kell kialakí-

tania Ázsia irányában, és pontosan meg kell határozni a lengyel célokat. Elsősorban Indiára és 

Kínára kell összpontosítani, amelyek egy-két évtized múlva világközpontok lesznek. A kom-

munista időszak alatt Lengyelországban végzett tömegekre is építeni akarnak (vietnamiak, 

kínaiak), és fel akarják újítani a régi kapcsolatrendszereket. (Példának hozzák, hogy bezzeg a 

csehek, nem számolták fel a Czech Invest és Czech Trade állami hálózatukat, hanem azokat 

újra mozgásba hozták Ázsia irányában.) A lengyel csúcspolitika (elnök, miniszterelnök, mi-

niszterek) csak 2008-ban kezdtek "Ázsiába járni". Szükségét látják annak, hogy közép- és 

hosszú távú stratégiai koncepciót készítsenek e viszonylatok fejlesztéséről. Lengyelország 

Ázsiában nem lehet a fő játékosok között, de az EU-tagság keretében, más tagokkal együtt-

működve, ki tudnak használni sok új eszközt és lehetőséget az Ázsiával való teljesebb 

együttműködés fejlesztésére. Ezek között van a közös kül- és biztonságpolitika formálása az 

együttműködés sok fórumának keretében (Asia-Europe Meeting, dialog UE–ASEAN, 
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 Tadeusz Chomicki, a lengyel külügyminisztérium ázsiai osztályának vezetője az ázsiai irányú feladatokról 

nyilatkozott a Metrem do Azji című cikkében, amely a Znak című folyóiratban 2009 májusában jelent meg.  
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ASEAN Regional Forum, a Dél-Ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség). Az EU Ázsia-

politikájának működtetésére a 2011 második felében esedékes lengyel EU-elnökség is lehető-

séget nyújt.  

A politikai dialógusban Lengyelország számára a legfontosabb a nemzetközi biztonság 

kérdése. Itt a lengyel elkötelezettség az Afganisztáni műveletekben való részvételre koncent-

rál. A célokon kívül Lengyelországnak ki kell választania azokat a területeket, amelyeken az 

uniós specialista szerepét tudná betölteni az ázsiai partnerek felé. Ilyen terület lehet a non-

proliferáció és a fegyverzetcsökkentés, amelyben Lengyelországnak már neve van a világban. 

Az Európa és Ázsia közötti dialógusban fontos téma lesz az emberi jogok és a demokratizálás 

kérdése.  

Lengyelország érdekeit tekintve a legfontosabb a gazdasági viszonyok és kapcsolatok 

fejlesztése, a lengyel vállalkozások versenyképességének növelése, az exporttámogatás, a 

befektetések vonzása, és a lengyel befektetések Ázsiába vitele. A legújabb technológiák meg-

szerzésére, és a közös kutatás-fejlesztésre kell koncentrálniuk. A tudományos és oktatási cse-

rék ugyancsak fontosak lesznek. A Lengyelországban képzett ázsiai diákok (vagy az ottani 

lengyel szakos diákok) rendkívüli szerepet játszanak e viszony építésében, javításában. Ezt az 

eszközt eddig Lengyelország nagyon gyéren alkalmazta és használta ki.  

Belső kihívások 

Lengyelországnak néhány olyan belső kihívással is szembe kell néznie, amelyeknek le-

het külpolitikai és biztonságpolitikai vonzata. A belső társadalmi feszültségek kockázatát adja 

a gazdasági és pénzügyi világválság hatása. A lengyeleknek azonban (a korábbi két évtized 

sajátos belső fejlődése miatt) van esélyük arra, hogy, a térséggel összevetve, a legkevesebb 

feszültséggel lábaljanak ki belőle. Tervezik az euro minél hamarabbi, 2012-es bevezetését. 

Legnagyobb fenyegetése számukra a munkanélküliség gyors növekedése (több mint 10 

százalékos), amit hosszabb távon is kezelni kell. A több mint 10 százalékos munkanélküliség 

gyorsan fog emelkedni. Sajátos probléma a lengyel munkavállalási emigráció, valamint a ke-

leti szomszédok irányából való bevándorlás. A régió többi országához képest itt nagyobb ki-

hívást jelent a külföldön dolgozók nagy száma. 2007 és 2008 között 2,27 millió lengyel mun-

kavállaló költözött nyugatra, akiknek egy része lassan hazatér. 1990 óta évente kb. 10 ezer a 

hivatalos bevándorló, de az illegális ennél jóval magasabb, néha eléri a 600 ezret is.  

Belső kihívás az ország (ugyancsak történelmileg kialakult, több évszázada érvényes) 

regionális különbségeiből adódó fejlettségi szintek miatti belső feszültség. Ebben az ország-
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ban rendkívül fejlett ipari (pl. Szilézia, Tengermellék), és rendkívül elmaradott agrár (főként a 

keleti határvidék régiói, vajdaságai) vidékek jellemzőek, amelyek között a jövedelmi, szociá-

lis, kulturális különbségek nagyok. Az EU felzárkóztatási politikája, az alapok sokat segítenek 

ugyan, de a válságok miatt ezek elmélyülhetnek.  

Lengyelországban is biztonságpolitikai kihívásnak számít a drogfogyasztás, a keleti 

maffiák erős jelenléte, az orosz titkosszolgálatok országon belüli tevékenysége, az energetikai 

ipar elemei elleni szabotázsok, a terrorizmus, a környezetszennyezés, és az EU-ban is jellem-

ző egyéb társadalmi kihívások.  

Csehország 

A Cseh Köztársaság biztonsága azon a két pilléren nyugszik, amit a NATO-ban és az 

EU-ban való tagság jelent. De egyik tagság sem jelenti automatikusan és azonnal vagy „in-

gyen‖ a biztonság garanciáját és biztosítását. A kölcsönös garanciák nagyságát sem a jogi 

kötelezettségek, hanem a tagállamoknak a két szervezeten belüli viselkedése határozza meg. 

Ez az a követelmény, aminek Csehország (sem a politikai elit, sem a társadalom) nem tud 

még eleget tenni. Így számukra a legnagyobb kihívást ennek „megtanulása‖ jelenti.  Ez azt 

jelenti, hogy a kölcsönösséget, a szolidaritást, a megbízhatóságot és az ezekből fakadó garan-

ciát Csehország még nem tudja biztosítani a partnerei számára. Így a NATO által nyújtandó 

kollektív védelem, valamint az EU-n belüli szoros együttműködés és koordináció, az a bizo-

nyos kölcsönös szolidaritás még éppen a csehek részéről nem biztosított. Ezek a meglepő állí-

tások az alábbi ismeretekre, mint cseh sajátosságokra alapoznak. 

A belső - parlamenti - erőviszonyok, mint tartós kül- és biztonságpolitikai kihívás 

Csehország, az EU tagjaként, még sokáig fog belső küzdelmet vívni a Lisszaboni Szer-

ződést ellenző köztársasági elnökkel és az őt támogató szenátorokkal. Klaus elnök nem is 

akarja aláírni a szerződést. (Az alkotmány nem rendelkezik arról, hogy mi történjen, ha nem 

írja alá. Viszont a törvények és szerződések csak akkor érvényesek, ha megjelennek a tör-

vénytárban, és ahhoz pedig a három fő méltóság aláírása szükséges). A Polgári Demokrata 

Pártban (ODS) hosszú távon létezik két szárny, amelyek egymás között az EU-tagság kérdé-

sében harcolnak; az egyik szárny elfogadja a Szerződést is, a másik azonban nem. E belső 

erőviszony, erőarány változik. Emiatt lehet a Szerződés körüli bizonytalanság hosszantartó. 

Ezek az irányulások a továbbiakban is küzdeni fognak egymással.  
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Ehhez a problémához kapcsolódik az a hosszan tartó cseh bel- és külpolitikai trend, 

hogy a külpolitika nem egységes: a jellegét, világos, egységes álláspontokat illetően gyakoriak 

az eltérések: ez rendszerint a kormányzati külpolitika, illetve az elnöki külpolitika között szo-

kott húzódni, de előfordul az ellenzék és a kormánykoalíció közötti eltérés is. (Ilyen pl. az 

említett Lisszaboni Szerződés ügye, vagy az orosz-grúz konfliktusban kinyilvánított kor-

mányzati álláspont és elnöki álláspont közötti különbség is.) 

A cseh kül- és biztonságpolitika sajátos hosszú távú kihívása, hogy a cseh politikusok, a 

média és a cseh nyilvánosság nem érdeklődik a kül- és biztonságpolitika iránt. Ezt a területet 

gyakran nyűgnek érzik, és szükséges rosszként kezelik. A politikai elitnek nincsenek világos 

külpolitikai céljai, prioritásai, és nem világos előttük, hogy a Cseh Köztársaságnak hol a helye 

a világban, valamint, hogy mit várnak el a külvilágtól. Az elit tagjai nem folytatnak vitákat, 

egyeztetéseket a külpolitikai prioritásokról, ezért a cseh külpolitika mindig annak a pártnak a 

külpolitikája, amelyik éppen hatalmon van.  

Ez az oka annak, hogy Csehország, az EU és a NATO tagjaként, nem annyira a két 

nemzetközi szervezet tartalma alapján, hanem sokkal inkább a formája alapján dönt (és dön-

tött) külpolitikai kérdésekben. Csupán azt vette figyelembe, hogy e két szervezetben való tag-

ság a tagállam(ok) kül- és biztonságpolitikájának eszköze, aminek segítségével a cseh állam 

elérheti saját külpolitikai céljait, érvényesítheti kulcsfontosságú érdekeit a világban. A két 

szervezeten belül azon elvárás és kötelezettség, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük, 

és hogy a többi tagállam bizalmát is ki kell vívniuk, elsikkadt, „elkerülte a figyelmüket‖. Ezt 

még a későbbiekben kell majd megtanulniuk. De azt is meg kell tanulniuk, hogy a két szerve-

zet menet közben változik, módosul, és így abban Csehország szerepe, helyzete, feladatai is 

módosulnak. A formális szemlélet helyett a tartalmi, tényleges hozzájárulás, a két szervezettel 

való „folyamatos együttélés‖ mikéntjét kell még megtanulniuk.  

Több évtizedes cseh probléma (is) a másokkal való lényegi, mély, tartalmi együttműkö-

dés képességnek a hiánya. (Ezt Magyarország például a visegrádi együttműködés elutasítása 

által érzékelhette.) A cseh külpolitikának (is) meg kell tanulnia, hogyan kell képessé válni a 

hasonlóan gondolkodó államok közötti koalíciók létrehozására. Mert a cseh kül- és biztonság-

politika számára legfontosabb két szervezetben csak a többiekkel való együttműködés segít-

ségével lehet a saját érdekeket keresztülvinni, széles regionális és globális szinteken is.  A 

partnereknek az erről való meggyőzése pedig évekig is eltarthat.  

Másik, a cseh belpolitikára jellemző probléma, ami a kül- és biztonságpolitika jellemző-

it is módosítja: a bolsevik programmal rendelkező kommunista párt (KSČM) folyamatos, 

hosszan tartó parlamenti jelenléte. E tény sajátos parlamenti erőviszonyok állandósulását je-
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lenti a cseh belpolitikában. A párt 14-20 százalék közötti erőt jelent az egyes ciklusokban, de 

mivel a régi típusú kommunista pártot senki sem meri koalíciós partnerként bevonni a kor-

mányzásba, a cseh parlamenti erőviszonyok állandóan bizonytalan kormányzást eredményez-

nek. A kommunistáknak e politikai karanténből való kihozása a cseh belpolitika egyik állan-

dósult tétje. Ha viszont valamelyik nagy párt mégis kihozná őket e helyzetből, és koalíciót 

kötne velük (ez a veszély egyre inkább fenyeget, mert a szociáldemokraták - ČSSD - egy cso-

portja és jelenlegi vezetője erre hajlandó). Ha a kommunisták a cseh baloldali kormánykoalí-

ció tagjai lennének, ez az országot az egész EU-ban bizonytalanná és megkérdőjelezhetővé 

tenné. (Megjegyzendő, hogy Csehországban is a baloldali szociáldemokraták a leghatározot-

tabb támogatói az EU föderalizálásának.)  

A tartósan (1996 óta tartó) ingatag belső parlamenti erőviszonyok és ellentétek miatt 

(ellenzék-koalíció aránya) az országnak a nemzetközi (NATO, ENSZ, EU) katonai missziók-

ban való feladatvállalásában, szerepvállalásában számos probléma várható. A fegyveres erők 

külföldre küldése csak a parlament beleegyezésével lehetséges, ezért a baloldali ellenzék mi-

att a csehek nem tudják vállalni a szerződésekben vállalt részüket. Ebben az ügyben még koa-

líciós ellentétek is bizonytalanabbá teszik a belső egyensúlyt. Csehország most emiatt csak 

nehezen tudja teljesíteni a NATO-missziókban vállalt kötelezettségeit (ISAF, KFOR), és az 

EU-ban vállalt kötelezettségeit (EUFOR). Ez várható az elkövetkező években is. A megbízha-

tó partner híre ezen a vonalon is megkérdőjeleződik. (A helyzeten csak a választójogi törvény 

módosításával lehetne segíteni, de azt - éppen az említett erőviszonyok miatt - nem képesek 

összehozni.) 

A Cseh Köztársaság 1999 óta (békefenntartóként) jelen van Koszovóban. Nemcsak a 

KFOR, hanem az UNMIK, az EBESZ és az EULEX kötelékében is részt vesznek a régió sta-

bilizálásában. Jelentős területet, 750 négyzetkilométert ellenőriznek, a Koszovó és Szerbia 

közötti határt is. Terveik szerint hosszú távon itt fognak maradni, és azt tervezik, hogy a se-

gélytevékenységüket a humanitárius területről áthelyezik a gazdaság területére. Ez a terület 

számukra az egyes számú ilyen ügy. A belső viszonyok fokozatos normalizálását és az ottani 

regionális együttműködés létrehozását 5-10 évben számolják. A csehek Koszovót még az EU 

közös agrárpolitikájába is be akarják vonni.   

A béke- és stabilitásteremtő missziókban való részvételt tekintve, Csehország a jelenleg 

is futó missziókra akar koncentrálni, és különös hangsúlyt fog fektetni a Nyugat-Balkán, a 

Közel-Kelet és a posztszovjet térség irányában való elkötelezettségeire (EUFOR, EULEX, 

grúziai megfigyelő misszió).  
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Az EU közös kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseit tekintve a CSK számára fontos az, 

hogy az USA-val a bilaterális viszony erős legyen, ami nem megy az EU rovására.  Az EU és 

a NATO közötti hatékony együttműködés támogatói maradnak, különösen a katonai kapacitá-

sok építése, fejlesztése és finanszírozása terén. Az USA-hoz fűződő viszonyt tekintve, a fentebb 

jelzett kettősség megfigyelhető. A jobboldal által vezetett Csehország atlantista, de ha a vá-

lasztások eredményeként baloldali kormány kerülne hatalomra (amit ráadásul a kommunisták 

támogatnának, vagy akár koalíciós partnerek lennének), akkor a sokéves cseh atlantizmus 

véget érne. Ez érvényes arra az esetre is, ha az amerikai rakétavédelmi rendszer elemét, a 

radart Csehországban nem telepítenék, hanem a már (csakúgy, mint Lengyelország) aláírt 

szerződést felmondanák. Ennek az ügynek a kezelése és "elrendezése" külpolitikai kihívás 

lesz.  

Egyébként a közös kül- és biztonságpolitikában a cseh pozíció nagyon meggyengülhet, 

a fentebb ismertetett viták miatt, ami a közös katonai missziók kiküldését, biztosítását illeti.  

Az EU tagjaként a Cseh Köztársaságnak kihívást jelent még az euró bevezetése. Náluk 

ugyanis erős az ellenállás politikai és pénzügyi körökben az euró átvételével szemben. A 

jobboldali kormány az euró elfogadását egy sor hazai reform bevezetéséhez, mint előfeltétel-

hez köti: ilyenek a fiskális kiadások, valamint a nyugdíj- és egészségügyi reform. Nem jelen-

tették be a csatlakozás évét sem. Mivel az elnökség félidejében kormányválság és leváltás 

történt, és hivatalnok kormány vezeti az országot, valamint a választások 2009. Októberében 

lesznek, az euró bevezetésének határidejét, ennek bejelentését is el fogják halasztani.   

Az EU belső kérdéseit illetően, Csehország annak híve, hogy amíg nincs Lisszaboni 

Szerződés, minden tagállamnak legyen az Európai Tanácsban egy-egy tagja, így Csehország-

nak is.  

Csehország az EU belső piacának szabályozására vonatkozó törvényeket sem vezette 

még be teljes mértékben. Az egész EU-ban a Cseh Köztársaság az, amelynek a legnagyobb 

számban van EU-s szabály-bevezetési kötelezettsége.  

A gazdasági és pénzügyi válság időszakában Csehország az EU-ban azokat a saját prio-

ritásait fogja érvényesíteni, amelyeket EU-elnökként nem tudott teljes megvalósítani. Ezek a 

prioritások - a liberalizálás és dereguláció - ellentétesek a válság miatti intézkedésekkel. Kö-

zöttük nagyon fontos a személyek, a munkaerő szabad mozgása, tehát a német és osztrák kor-

látozások sürgős visszavonatása. Ebben az ügyben Csehország szeretne nagyon kemény pozí-

ciót elfoglalni. Ehhez az Európai Bizottságot is segítségül szeretné hívni. A csehek célja az is, 

hogy valódi egységes belső európai munkaerőpiac jöjjön létre az emberi erőforrások terüle-

tén, valamint a kutatásban és a fejlesztésben. Ezek egyébként az Európai Kutatási Térség és a 
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Lisszaboni Stratégia pillérei is. A csehek meggyőződése szerint ez segítene a gazdasági válság 

leküzdésében is. 

Ami az új Európai Bizottságot illeti, Csehország is (és Szlovákia is) pályázik arra, hogy 

ő adja az energetikai biztost.  

Az EU belső ügyeit tekintve, Csehország továbbra is kitart amellett, hogy az EU költ-

ségvetését csökkenteni kell, különösen a közös agrárpolitika területén akarnak kemények len-

ni. Széles körű revíziót akarnak, amely jelentősen csökkentené a mezőgazdasági támogatást, 

annak minden formáját. Azt akarják, hogy a pénzt inkább az oktatásba, kutatásba és újítások-

ba fektessék. Az a céljuk, hogy a költségvetési kiadások megítélésében megmaradjon a gaz-

dasági és szociális felzárkóztatási és összetartási politika, és ennek területi dimenziója.  

Az energiabiztonság ügyében Csehország híve az atomenergia használatának és atom-

erőművek építésének Európában, és várhatóan az EU-n belüli vitákban is a támogatók között 

helyezkedik majd el. Az elektromos energia termelését és elosztását illetően, Csehország arra 

pályázik, hogy az EU-n belül jelentős szava legyen, amit a ČEZ biztosít a számára. Nemcsak 

a cseh elnökség idején, hanem később is fontos számukra, hogy az EU energiabiztonsága ér-

dekében az EU-n belül erősebb legyen az együttműködés és a koordináció, az energetikai 

konkurenciaképesség, láthatóság, fenntarthatóság és hatékonyság elmélyüljön. Továbbra is 

támogatni akarják a kiszámítható és stabil befektetési környezetet, az energiahálózatok biz-

tonságát, és a megfelelő határon átnyúló együttműködést ezen a területen. Világosabban és 

határozottabban be kívánják vonni az európai energetikai keverékbe az atom és az alternatív 

energiaforrások lehetőségét. Azt akarják, hogy az energiabiztonságba tartozzon bele a közös 

külső energiapolitika, annak profilírozása. Fontosnak tartják az állandó helyzetelemzést, az 

egész rendszer állapotának elemzését, felmérését, a gáz- és olajtartalékok szabályainak revízi-

óját, a szállítók és fogyasztók közötti stabil kapcsolatok építését, ide értve a kulcsfontosságú 

energiatermelők és tranzit országok közötti stratégiai dialógus fenntartását is. Az Oroszor-

szággal megkötendő stratégiai partnerség feltételeként tartják számon azt, hogy Moszkva fo-

gadja el az Európai Energetikai Kartát. Csehország híve és támogatója a Nabucco gázvezeték 

kiépítésének.  

Az EU-Oroszország viszonyban Csehország politikája ugyancsak kormányfüggő. Ha 

jobboldali kormány kerül ki a 2009. Októberi választásokból, akkor a Moszkvával szembeni 

kemény vonalat fogják erősíteni az EU-n belül, de ha a baloldal győz, akkor az előzékeny 

vonalat. Ez utóbbit képviseli a még majdnem négy évig elnöklő Václav Klaus is.  

E témában a keményebb vonal azt képviseli, hogy az EU-nak kell, hogy legyen saját 

energetikai víziója Oroszországgal szemben, és az EU-nak szorgosan, áldozatkészen keresnie 
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kell a diverzifikációs lehetőségeket a szállítási infrastruktúra kérdésében. Az EU-nak Orosz-

országgal szemben egységes blokként kell érvényesíteni az érdekeit, és állandóan készen kell 

lennie arra, hogy gyorsan megoldja a gázszállítások politikai indíttatású kiesését Ukrajnában 

és Belorussziában.  

Az EU szomszédsági politikáját illetően Csehország a keleti dimenziót tartja a maga 

számára fontosnak. Már az elnökség idejére is ezt választották prioritásként, a keleti irányú 

kezdeményezés fontos volt a számukra. Ebben az irányban a cseh külpolitikának hosszú távú 

specifikus érdekei vannak, s a saját történeti és gyakorlati tapasztalataira hivatkozik.  

Az EU bővítésének hívei (rövid és hosszú távon), ami nemcsak Horvátországra, hanem 

az egész Balkánra, sőt Törökországra is érvényes. (Ez utóbbi tagságát illetően azonban eltéré-

sek mutatkoznak a politikai vezetők és a társadalom akarata között.) Csehország akkor is tá-

mogatja a keleti bővítést, ha nem sikerül végrehajtani az EU belső intézményi reformjait. A 

bővítést az EU leghatékonyabb külpolitikai eszközének tartja. Úgy vélik, hogy az európai 

integráció az egyike azon kevés esélyeknek, amelyek segítségével legyőzhető a Bosznia-

Hercegovinában élő népek (szerb, horvát, bosnyák) belső megosztottsága. A keleti szomszéd-

ságpolitikában arra látnak esélyt, és abban akarnak részt venni, hogy azokban az országokban 

(főként Belorussziában) támogassák a polgári társadalom megalapozását és megerősítését.  

A keleti és más irányú politikai kihívásokat tekintve, Csehország a gazdasági és keres-

kedelmi kapcsolatok kiszélesítését az Európán és az USA-n kívüli világgal már nagyon régen 

építgeti, jelentős eredménnyel. A cseh külpolitika már az 1990-es évek közepétől koncentrál a 

gazdasági diplomáciára, mert általános politikai filozófiája, hogy a külkapcsolatokban első-

sorban az fontos, hogy hová lehet eladni a cseh termékeket. A 2000-es évektől pedig a cseh 

tőke kivitelére is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezt a filozófiát és törekvést a külképviseletek ke-

retében intézményesítették is. De nem titkolják azt sem, hogy a segélypolitikában is ezt a tö-

rekvést valósítják meg: a segélyeket a lehetőség szerint a leginkább a kereskedelmi és gazda-

sági kapcsolatok erősítésérnek szándékával osztogatják. 

Végezetül megállapítható, hogy az EU-tag Csehország, megtépázott hírnévvel és meg-

gyengült bizalommal, éppen befejezte EU-elnökségi feladatait. Ezért most külpolitikai kihívás 

lesz a számukra, hogy az EU keretében elveszített hitelüket, szavahihetőségüket visszaszerez-

zék. Mert nemzetközi szempontból a külpolitikai kurzusoknak, a kormányok változásától füg-

getlenül, állandóaknak, kiszámíthatóaknak kell lenniük. A kiszámíthatóság és a szavahihető-

ség az EU- és NATO-tagság körülményei között hozzájárul a nemzetközi környezet stabilitá-

sához. Ez nagyon fontos az olyan kis államok számára, mint Csehország. Az az állam, ame-

lyik azt bizonyítja, hogy számára a belpolitika fontosabb, mint a külpolitika, elveszíti azt a 
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lehetőséget, hogy aktívan formálhassa a nemzetközi közösséget. Nem a megoldások keresé-

séhez járul hozzá, hanem megnehezíti azt. Ezáltal saját autoritását gyengíti meg.  

Szlovákia 

A szlovák külpolitika nagyon fiatal, nem egészen két évtizedet tudhat maga mögött. 

Ezért már önmagában a léte is újdonság, az EU- és NATO-tagság pedig számára végképp az, 

és mint ilyen, rendkívüli kihívást jelent. Egészen fiatal államról van szó, amely csak nemrég 

jutott a teljes függetlenséghez, és még az önálló nemzeti külpolitika irányításában sem rendel-

kezik régi tapasztalatokkal. A két szervezetben való tagsága pedig olyan globális közegbe 

helyezte a szlovák külpolitikát, amiben ugyancsak teljesen új szereplő. Bár ezek a hátrányok 

érzékenyen érintik, a fiatal szlovák diplomácia rendelkezik azzal az előnnyel, hogy rég kiala-

kult struktúrák, viszonyok, szervezet és hierarchia nem fogja vissza, nem köti le. Éppen ezért, 

a szlovák külpolitikában olykor érzékelhető hogy a miénkénél könnyedebb, rugalmasabb, 

gyorsabban reagáló, és a legújabb külpolitikai kihívások némelyikének gyorsabban eleget is 

tud tenni. Ezek közé sorolható, hogy a hivatalos külpolitikába könnyebben és gyorsabban, 

hatékonyabban be tudja kapcsolni a társadalmi diplomáciát, a civil szférát.  

Szlovákia a kis ország tudatával (és nemzetállamiságának nem elég hosszan megélt él-

ményével) kapcsolódik be az egyre globálisabb külpolitikai feladatok elvégzésébe. Ennek 

tudatában növelni akarja a társadalmi diplomácia jelentőségét és szerepét. Ez elsősorban az 

EU-tagsággal összefüggésben jelent kihívást. E téren ugyanis meg kell tanulnia a regionális és 

globális szereplő felelősségét. Tehát az eddigiekhez képest (s még ezt sem volt elég ideje 

megtanulni és gyakorolni) globálisabb feladatok elvégzésére és ilyen felelősség érzetére kell 

felkészülnie.  

A bel- és külpolitika "hazaisága" és "külföldisége" között elmosódnak a határok, és ön-

magában ez is jelentős kihívás a fiatal szlovák külpolitika számára. De az is jelentős kihívás 

lesz, hogy a külpolitika nem csak bilaterális viszonylatban fog működni, hanem egyre inkább 

multilaterális, sokszereplős lesz. Ezen kívül, a nem állami szereplők fontossága és hatása is 

meg fog nőni, azokat is figyelembe kell venni, sőt, a külpolitika részeiként kell kezelni. Ezek 

legismertebbjei a multinacionális társaságok és az erős nemzetközi NGO-k.  

Az EU és a NATO által biztosított sokszereplős, regionális és globális rendszerben 

megmarad annak szükséglete, hogy az ország érdekeit (a nemzeti érdekeket) szövetségesek 

keresésével kell megvédeni, de ezek keresése és biztosítása sem könnyű feladat egy olyan kis 

országnak, amelynek nincsenek évtizedek óta kialakított szövetségesi kapcsolatai. Ez azt is 
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jelenti, hogy az EU már nem tárgya, célja a szlovák külpolitikának, hanem eszköze, s ezért 

meg kell tanulni, hogy az ország belső életének szerves részeként érzékeljék.  

A fiatal szlovák államnak és diplomáciának még abban sincs elég régi gyakorlata, hogy 

külpolitikája számára biztosítsa a teljes belső konszenzust. Ennek hosszabb távú megteremté-

se még kihívás a szlovák külpolitika előtt.   

Az EU- és NATO-tagság segítségével regionálissá és globálissá váló külpolitikai felada-

tokat a globális közvéleménynek is el kell adni, ami azt jelenti, hogy a szlovák külpolitikának 

meg kell tanulnia olyan globális kommunikációt folytatni, amihez nincs szükség az egyes 

államokkal való hivatalos külpolitikai kapcsolatokra, mint közvetítőkre.
63

  

A szlovák kül- és biztonságpolitikai kihívások általános jellemzőihez tartozik a szlovák 

kormányzati külpolitika kormányfüggősége. A mindenkori kormányok a külpolitika irányára 

vonatkozó hangsúlyokat váltogatják aszerint, hogy jobb- vagy baloldali-e a kormány megha-

tározó ereje. A szlovák külpolitika kihívásai és azokra adott válaszai hol hangsúlyosan jobb-

oldali (kifejezetten nyugati és atlantista), hol pedig hangsúlyosan baloldali (kifejezetten 

oroszpárti) irányulásúak. Az aktuális baloldali kormány a külügyminisztere által jobboldali, 

miniszterelnöke (és köztársasági elnöke) által pedig baloldali hangsúlyokat ad a hivatalos 

szlovák külpolitikának, amely így sajátos kettősséget mutat. E kettős külpolitika gyakorlását 

mutatják azok a példák, amelyek a 2006 júliusában hatalomba került Fico-kormány miniszter-

elnöki külpolitikáját, annak szélsőbaloldali irányvonalát igazolják. Fico miniszterelnök (és 

Gašparovič államfő) évek óta látogatásaival tünteti ki az olyan államokat, amelyekben elnyo-

mó baloldali rendszerek működnek. Ezek között van Kuba, Kína, Líbia, Kazahsztán, Venezu-

ela.
64

 Ugyanilyen kettős külpolitikát folytatnak Oroszország és az Orosz Föderáció irányában.  

Szlovákia és a NATO-EU-USA reláció 

Az ország EU- és NATO-tagságával összefüggésben a szlovák külpolitika e két nemzet-

közi szervezettől várja saját biztonságának és jólétének garantálását. Hozzájuk köti a régió 

biztonságának garanciáit, a szabadság, a demokrácia, a fenntartható fejlődés és virágzás hazai 
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és globális meglétét, terjesztését is. Az ezek által biztosított keretek között kíván részt venni a 

nagy regionális, az európai és a globális problémák megoldásában.  

A NATO a szlovák biztonság alappillére, ugyanakkor a szlovák külpolitika határozottan 

támogatja a szervezet egészének katonai-védelmi és politikai átalakítását. Azt kívánják, hogy 

a Szövetség az eddigieknél jobban működjön együtt az ENSZ-szel, az EU-val és az EBESZ-

szel. Hívei annak, hogy a transz-atlanti kapcsolat a Szövetségen belül erősödjön meg. Szlová-

kia a kizárólag a NATO által vezetett missziókban és operációkban saját súlyának megfelelő, 

arányos mértékű részvételt, különösen Koszovóban és Afganisztánban kívánja érvényesíteni. 

Az EU és az USA közötti alapelvet a kapacitások komplementer építésére vonatkozóan a to-

vábbiakban is fenntartaná.  

Szlovákia alapvetően támogatja a NATO nyitott ajtók politikáját, a gyakorlati együtt-

működést Ukrajnával. 2009-ben és 2010-ben az övéké a NATO kijevi érintkezési nagykövet-

sége, amit arra fognak felhasználni, hogy az ukrán társadalmat jobban informálják a Szövet-

ség tevékenységéről. Ebben a szlovák szakemberek és a szlovák NGO-k tapasztalatait is se-

gítségül fogják kérni.   

A szlovák külpolitika a továbbiakban is aktívan fel fog lépni az EU és a NATO kereté-

ben folyó vitákban, s ebben hangsúlyosan fontos lesz számára a két szervezet közötti együtt-

működés és kommunikáció javítása, és nem csak műveleti, hanem politikai és stratégiai szin-

ten is.  

Az EBOP keretében az ország a saját külpolitikájában prioritást élvező régiókra fog 

koncentrálni. A szlovák nemzeti hozzájárulást a Nyugat-Balkán földrajzi térségére (EUFOR 

Althea, EUPM, EULEX Koszovó), a keleti dimenzióra (EUMM Grúzia, EUBAM Moldova) 

és Afganisztánra (biztonsági és fejlesztési aspektusok) fogják koncentrálni.  

 

Szlovákia támogatja az EU bővítését is, de csak a csatlakozáshoz szükséges kritériumok 

szigorú teljesítése alapján. Ez, Horvátország és Törökország mellett, elsősorban a Nyugat-

Balkánra vonatkozik. Ha következetesen teljesítik a stabilizációs és társulási egyezményeket, 

Szlovákia is szorgalmazni fogja azok gyors ratifikálását. Támogatja a Balkán európai pers-

pektíváját, akár a Macedóniával való csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges dá-

tum kijelölésével, akár azon országok jelöltségi státusának megadásával, amelyek a felállított 

kritériumokat teljesítik. 2009 elején képviseletet is nyitottak Macedóniában és Albániában, 

ami hozzájárul a Nyugat-Balkán országaival való bilaterális együttműködés további elmélyí-

téséhez. Kiállnak amellett, hogy a Nyugat-Balkán országai irányába megvalósuljon a vízum-

liberalizálás. Koszovó elismerését nem tűzik ki célul.   
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Az európai szomszédságpolitika (ENP), mindenekelőtt pedig annak keleti dimenziója 

továbbra is a szlovák külpolitika fő prioritásai közé fog tartozni. Szlovákia híve az ambiciózus 

ENP-nek, a nyitott ajtók politikája további kiterjesztésének, ezért új komponensének, a Keleti 

Partnerségnek a fejlesztését is folytatni fogja. Érdeke, hogy vonzó maradjon minden résztvevő 

partnerország számára. Ebben az irányban kulcsfontosságú lesz a bilaterális és a regionális 

hozzáállás megfelelő kombinációja. A Keleti Partnerség a partner országokkal való lehető 

legszorosabb együttműködés projektje, amely a differenciálásra, a regionális együttműködésre 

és az EU értékeinek és standardjainak respektálásra, mint alapra épül.  

Az EU közösségi politikáit tekintve, a szlovák külpolitika előtt álló kihívások elsősorban 

a közös agrárpolitikára, a közös kereskedelmi politikára és a kohéziós politikára irányulnak. 

Szlovákia kulcsfontosságúnak tartja, hogy továbbra is aktívan és céltudatosan léphessen fel és 

alakíthassa a CAP 2013 utáni jövőjéről szóló tárgyalásokat az EU-ban. A következetes és 

alapos ágazati elemzés megvalósítását feltétlenül szükségesnek tartják azon új célok és érté-

kek megalkotása szempontjából, amelyeket az EU polgárainak a mezőgazdaság hozhat. 

Ugyanilyen fontos az ezzel összefüggő komplex költségvetési revízió, amely az EU kiadásai-

nak minden aspektusára vonatkozik, így az európai agrárszektor számára kijelölendő össze-

gekre is.  

A közös kereskedelmi politikában az EU belső piacán való érvényesülés érdeke mellett 

elsődleges cél marad a nemzetközi kereskedelem további liberalizálása, és a szlovák kivitel 

számára új terek nyitása. A WTO talaján támogatják a multilaterális kereskedelmi tárgyalások 

ambiciózus és kiegyensúlyozott eredményének elérését és azt a törekvést, hogy távolítsák el a 

tarifa- és nem tarifa-akadályokat a jelentős partnerekkel való kereskedelemben. Támogatják 

az EU törekvését arra, hogy ambiciózus és komplex egyezményt írjanak alá az Orosz Föderá-

cióval a partnerségről és együttműködésről, hogy a gazdasági partnerség (Economic 

Partnership Agreements – EPAs) egyezményeit írják alá Afrikával, a Karibi és a Csendes-

óceáni (ACP) országokkal. 

A kohéziós politikával kapcsolatosan a szlovák külpolitika szándéka, hogy megtanulják 

a régiók együttműködésének fontosságát. A 2007 és 2013 közötti kohéziós politikával össz-

hangban arra törekszenek, hogy a területi összetartás a három fő célnak (konvergencia, regio-

nális versenyképesség és foglalkoztatás, európai területi együttműködés) integrális részévé 

váljon. Szlovákia támogatja a régiók megerősítését és a területi különféleségek jobb kihaszná-

lását, s a vidéki és a városi területek közötti partnerség új formáinak kialakítását is szorgal-

mazza.  
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A klímával kapcsolatos külpolitikát Szlovákia az EU keretében, a többi tagországgal 

összhangban kívánja képviselni és gyakorolni. Érdekük a problémakör integrált hozzáállása és 

kezelése, de egyúttal figyelembe kell venni a legkevésbé fejlett és a leginkább sújtott orszá-

gok külön szükségleteit. Környezetvédelmi szinten az aktivitásokat össze kívánja kapcsolni a 

fejlesztési és támogatási politikával, különös tekintettel az emberi, az élelmiszer- és az ener-

giabiztonságra.  

 

A migrációval kapcsolatos külpolitikában az EU közös politikáinak keretében szeretné-

nek megoldásokat találni a migrációs problémákra. A komplex európai migrációs és mene-

kültügyi politika legyen összhangban a tagállamok kiegészítő politikájával. Ezt 2010-ig, a 

nemzetközi kötelezettségekkel összhangban szeretnék megvalósítani. Az előírások és eljárá-

sok összehangolásában a magasabb szintű normákat szeretnének elérni, de eközben saját spe-

ciális érdekeiket is szeretnék megvalósítani, különös tekintettel a keleti migrációs útvonalak-

ra.  

 

Az EU intézményi reformjaival kapcsolatos szlovák politika (is) arra vár, hogy mi lesz a 

helyzet az EP-választások és az új Európai Bizottság felállása után, valamint hogyan fog ala-

kulni a Lisszaboni Szerződés jövője. Szlovákia ugyanis támogatja a Lisszaboni Szerződés 

ratifikálásának befejezését. Életbe léptetését jó válasznak tartja azokra a kihívásokra, ame-

lyekkel az EU ma és a jövőben szembenéz. Nem támogatja azokat a széthúzó tendenciákat, 

amelyek a többsebességes Európa létrejöttéhez vezethetnének. Nem tér ki az intézményi vál-

tozásokra irányuló további viták elől, főként, ami az európai jogrendszer egyszerűsítését, az 

EU és a tagállamok közötti egyértelműbb jogkör-kijelölést, és a kibővített unióban a hatéko-

nyabb döntési rendszer létrehozását illeti. Abban az esetben, ha egyezség jönne létre azon 

intézményi változások érvényesítéséről, amelyeket a Lisszaboni Szerződés jelent, Szlovákia 

aktívan részt venne az EU új intézményi keretének kialakításában és implementálásában. Ab-

ban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés rendelkezései 2009-ben nem lesznek érvényben, 

Szlovákia, a Nizzai Szerződés kötelezettségeivel összefüggésben, az Európai Bizottság tagjai-

nak létszámára vonatkozóan az olyan mértékben korlátozott redukciót fogja képviselni, amely 

lehetővé teszi a saját biztosi posztjának megtartását.  

 

Az EU-ban és a NATO-ban érvényesülő tagság keretében a kihívások közé tartozik a ta-

gokkal való bilaterális, illetve multilaterális viszony kezelése és fejlesztése. Legjelentősebb 

gazdasági és kereskedelmi partnerük Németország és Ausztria. Különös figyelmet szentelnek 
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az EU-n belüli szomszédoknak, közöttük is elsősorban a cseh-szlovák és a magyar-szlovák 

viszonynak. Csehországgal számos kérdésben, így a világgazdasági és pénzügyi válság meg-

oldásának keresésében is, megerősödnek a kölcsönös konzultációk. A hagyományosan jó 

együttműködésen kívül, továbbra is alapoznak a két nemzet kulturális és nyelvi közelségének, 

és a közös történelemre vonatkozó tudat ápolásának.  

Az önálló Szlovákia legfontosabb, „legtöbbet ragozott‖ rövid-, közép- és hosszú távú 

biztonságpolitikai kihívása a szlovákiai magyar kisebbség és a szomszédos Magyarország. Az 

államisága kamaszkorát élő Szlovákia (társadalma és politikai elitje egyaránt) rendkívüli 

energiákat fektet abba, hogy saját nemzetállamiságát és területi épségét megvédje a magya-

roktól, elsősorban a magyar kisebbségtől és a magyar államtól. Ennek a problémának a keze-

lése a magyar biztonságpolitika részévé kellene, hogy váljon. Szlovákiát nagymértékű, Ma-

gyarországgal szembeni bizalmatlanság és gyanakvás jellemzi. Ezt a szlovákiai félelmet táp-

lálják magyar oldalon a szélsőséges kijelentések és tettek.  

A szlovák-magyar viszony kezelésére vonatkozó hivatalos álláspont szerint az aktuális 

állapot miatt a kölcsönös együttműködésnek azon területeire kell majd alapozni, ahol pozitív 

eredményeket érhetnek el. Ezek: a gazdaság, a határokon átnyúló és a regionális együttműkö-

dés, a kulturális csere, a biztonságpolitika területén az együttműködés, az európai agenda ke-

retében az álláspontok koordinálása, illetve a külpolitika egyéb olyan területei, amelyekben 

van átjárhatóság a két ország érdekei között. Kihívásnak tartják, hogy meg kell teremteni a 

feltételeket a kölcsönös kommunikáció javítására, és a bilaterális együttműködés pozitív 

eredményeinek prezentálását kell tökéletesíteni. Úgy értékelik, hogy ők továbbra is nyitottak 

lesznek a dialógusra minden közös érdeket illetően, minden szinten. E dialógus célja az lesz, 

hogy a kapcsolatokat a kölcsönös bizalomra és a pragmatikus együttműködésre alapozzák. 

Tartalmi szempontból külön figyelmet igényelnek a közös történelem és a nemzeti kisebbség 

helyzetének kérdései. Továbbra is érdekük lesz e kérdések politikamentessé tétele, és ezeknek 

tárgyilagos és szakmai viták szintjére való átvitele. Ebben az irányban fontos lesz bizonyos 

sztereotip gondolatokon való túllépés, ezek meghaladása a kölcsönös empátia alapján. Hivata-

losan érdekük a jó viszonynak a gyakorlati lépéseken alapuló fejlesztése, mely a lehető legna-

gyobb mértékben mentes a történelmi és ideológiai hordaléktól. Hatalmas potenciált, lehető-

ségeket látnak a két ország hatékony együttműködésében, amelyben a létező bilaterális me-

chanizmusokat minden szinten kihasználják. Ugyanakkor a viszony javítása létfontosságú 

kérdés.  
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Szlovákiának a Nyugat-Balkán integrációja, az EU-hoz való közelítése ugyanolyan 

szívügye, mint Magyarországnak. Mind ebben, mind a Keleti Partnerség megerősítésében 

szeretnének együttműködni velünk.   

 

Az EU keretében működő multilaterális viszonyrendszerben a legjelentősebb számukra 

az a regionális együttműködés, amit a V4 csoport jelent. Regionális viszonylatban kihívásként 

kezelik a közép-európai térség stabilitásának megőrzését. A szomszédsági kapcsolatok erősí-

tésén kívül nagy figyelmet fognak szentelni a regionális együttműködés elmélyítésének is. A 

V4 koordinációs és konzultációs mechanizmusa teret biztosít arra, hogy a közös érdekekben 

közös pozíciókat és álláspontokat foglalhassanak el. A visegrádi országok maradnak Szlová-

kia számára az elsők, akik között a szövetségeseket keresi az EU keretében. Nem érdekük, 

hogy ezt a formát kibővítsék, de támogatják a V4 együttműködését más országokkal is, vagy 

pedig a V4+ formátumot. Támogatják a V4 aktívabb fellépését is kifelé, az EU közös politiká-

inak formálásában, főként az Európai Szomszédsági Politika keleti vektorának megerősítésé-

re, vagy az energiabiztonságra vonatkozó vitában, és a harmadik országoknak nyújtandó fej-

lesztési segítség nyújtásának koordinálásában. Támogatják annak a mechanizmusnak a beve-

zetését is, hogy a V4 keretében előzetesen konzultáljanak az egyes jelölésekről, mielőtt azt az 

EU szintjére vinnék. Az e kérdésben való együttműködés képessége a V4 együttműködési 

képességének vizsgája lesz.  

A szomszédos országokhoz fűződő viszony közös nevezője a határokon átnyúló regio-

nális együttműködések mélyítése, melyek kulcsfontosságú eszköze az EU regionális alapjá-

nak a kihasználása, és az erre épülő operációs program 2007–2013 között.  

 

Az EU-n és NATO-n kívüli egyetlen szomszéd Ukrajna, amellyel a kapcsolatok fejleszté-

se fontos prioritás. A Szlovák Köztársaság támogatja Ukrajna EU-integrációs törekvéseit, és 

megígérte, hogy segít az EU és Ukrajna közötti akcióterv alkalmazásában. Fontos feladat, 

hogy elsősorban a határ menti régiók közötti gazdasági kapcsolatok színvonalát javítsák, ami-

hez segítséget nyújt a regionális és határokon átnyúló együttműködést támogató kormányközi 

bizottság, valamint a 2008-ban megkötött Kishatárforgalmi Szerződés. Az energiabiztonság 

növelésének területén alapvető cél az Ukrajnával, mint az energiahordozó nyersanyagokkal 

való kereskedelem és szállítás tranzit-országával való stratégiai partnerség építése. Az eddigi 

tárgyalások értelmében keresni kell annak a projektnek a megvalósítási lehetőségeit, amely a 

könnyű kaszpi-tengeri kőolajnak Szlovákián keresztül való szállítását célozza, s amely az 

Odessza-Brody terv keretébe illeszkedne bele. További fontos cél lesz az Ukrajna és Szlová-
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kia elektromos (hálózatának?) összekötésére vonatkozó megállapodás elérése, és a Krijov 

Rog-i olaj (és gáz?)kitermelő gépek javítására létrehozandó kombinát ügyének megoldása. 

 

Az USA-hoz fűződő viszony jelentős mértékben kormányfüggő. Erről hivatalosan, mint 

szövetségesi viszonyról beszélnek, de általában csak a gazdasági együttműködést taglalják, és 

csak ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy stratégiai partner. Eszerint be akarják mutatni 

Szlovákia kormányának gazdasági programját, és közvetlen kapcsolatokat akarnak kiépíteni 

az USA kereskedelmi-gazdasági köreivel, az USA adminisztrációjával, föderális és tagállami, 

valamint helyi szinten is. Külön figyelmet fordítanak a tudomány területén való együttműkö-

désre, abból a célból, hogy kihasználják az USA tudományos-technikai és gazdasági potenci-

álját Szlovákia tudásgazdasága projektjének megvalósításában. Szlovákia gazdasági érdekeit a 

transz-atlanti csúcsértekezletek és kereskedelmi fórumok (EU-USA Csúcs, Transatlantic 

Economic Council - TEC, Transatlantic Business Dialogue - TABD) segítségével is érvénye-

síteni kívánják.  

Bár a szlovák kormány a hivatalos anyagaiban
65

 az atlantizmust és az USA-val való 

kapcsolatokat a stratégiai partnerség jegyében fogalmazza meg, a tények szintjén ez nem vet-

hető össze a lengyel, vagy a cseh atlantizmussal. A szlovák hivatalos külpolitika nem nevez-

hető atlantistának. A szlovák diplomácia elsősorban az EU és Oroszország által biztosított 

környezetben és térben aktív. Az EU-nak az Orosz Föderációval való stratégiai partnerségére 

fektet hangsúlyt. Az új USA-adminisztrációtól azt várják, hogy változzon, módosuljon az 

eddigi amerikai külpolitika. Elvárják tőle, hogy a globális problémák megoldásában az eddi-

gieknél erősebben működjön együtt az Európai Unióval, annak tagországaival.  

A szlovák külpolitika kormányfüggőségét bizonyítja az USA rakétavédelmi rendszeré-

nek csehországi és lengyelországi telepítésével kapcsolatos kormányfői tevékenység. 2008 

közepén Fico miniszterelnök, az áprilisi bukaresti NATO-csúcsra is hivatkozva, azt mondta, 

hogy Szlovákia e problémával kapcsolatban olyan közös álláspontot fogadtatott el a NATO-

val, mely szerint Szlovákia nem ért egyet a telepítéssel. Szlovákia - Fico baloldali kormányá-

nak regnálása óta - nem fogadja el a rendszer telepítését a saját szomszédságában. Míg ő 

                                                 
65

 Úspešné Slovensko v bezpečnom svete. Stratégia MZV SR. 2008.  

http://www.mzv.sk/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_F1AE7A043000C23FC1257472002DE4EB_SK/$File/St

rategia%20MZV%20definit%20260208.pdf 

Zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2009 

http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/D92731E843294C67C125756900472F3E/$FILE/Zdroj.html 

 

 

http://www.mzv.sk/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_F1AE7A043000C23FC1257472002DE4EB_SK/$File/Strategia%20MZV%20definit%20260208.pdf
http://www.mzv.sk/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_F1AE7A043000C23FC1257472002DE4EB_SK/$File/Strategia%20MZV%20definit%20260208.pdf
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/D92731E843294C67C125756900472F3E/$FILE/Zdroj.html
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Szlovákia elutasító álláspontját egyértelműen képviselte, addig az előző, a jobboldali kormá-

nyok ennek ellenkezőjét vallották.  

ENSZ 

Szlovákia ENSZ-szel kapcsolatos külpolitikai szándékai azt tükrözik, hogy e szervezetet 

rendkívül fontosnak tartják. Általában gyakran hangsúlyozzák az ENSZ-tagságot, és azokat a 

feladatokat, amelyek az ENSZ intézményi reformjával kapcsolatosak. Ebben Szlovákia akti-

vizálni kívánja magát, és az a középtávú célja, hogy e nemzetközi szervezet jelentősége meg-

nőjön, váljon hatékonnyá. Amióta Szlovákia az ENSZ BT ideiglenes tagja volt (2006-2007), a 

szlovák külpolitika rendkívül öntudatos ezen a vonalon. Az EU mellett e nemzetközi szerve-

zeten keresztül akar hozzájárulni a nehéz globális és regionális problémák megoldásához. 

Támogatja, hogy a nemzetközi viszonyoknak és a nemzetközi jognak olyan rendszere jöjjön 

létre, amelyben az ENSZ birtokolja a központi szerepet és feladatot. Azt akarják, hogy az 

ENSZ vezető helyzetét (különösen a konfliktus-megelőzésben és a preventív diplomáciában), 

és ehhez aktivitásukkal akarnak hozzájárulni. E célok megvalósításában arra törekednek, hogy 

az EU koordinációs mechanizmusai az ENSZ talaján megerősödjenek, és váljanak hatéko-

nyabbá, azzal a céllal, hogy az EU tagállamainak aktivitásai a lehető legteljesebb szinergiát, 

összetartást, szolidaritást érjék el a közös kül- és biztonságpolitika megvalósításában az 

ENSZ-hez való viszonyban. 

Szlovákia viszonya Oroszországhoz, az Orosz Föderációhoz 

Az orosz irányú szlovák külpolitika már hagyományosan kormányfüggő: a baloldali (és 

nemzeti érzelmű) kormányok ezt a viszonyt szorosabbra fűzik, a jobboldaliak ettől eltávolod-

nak. Megfigyelhető azonban a ruszofilizmusból táplálkozó gazdaságpolitikai stratégia meg-

erősítése. Ennek központi témája az energiabiztonságon (az energiahordozók, azok szállítása, 

az atomerőművek építése és fenntartása) kívül a szélesvágányú vasút Bécsig való kiépítése, 

Szlovákia úthálózatának kelet-nyugati irányú (a magyarok által lakott dél-szlovákiai régió 

kihagyásával való) kiépítési terve, a Vág menti nagyipar, autó- és gépgyártás utakkal való 

összekötése, az iparosítás és ipartelepítés elképzelései. A baloldali és nemzeti színezetű szlo-

vák kormányok geostratégiája, hogy a keleti irányú összeköttetéseket és függéseket szorgal-

mazzák, és az országot a keletről nyugatra irányuló hatások, befolyások, gazdasági és egyéb 

expanzió előtt nyitottá tegyék.  
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Az Oroszországgal és az Orosz Föderációval fenntartandó viszonyban megértéssel, el-

fogadva, támogatóan taglalják Oroszország erősödő nyomását a nemzetközi biztonsági struk-

túra átértékelésére. Oroszországot az EU és a NATO stratégiai partnerének, és Közép-

Európában kulcsfontosságú szereplőnek tartják az energiahordozó nyersanyagok szállításá-

ban. (Megjegyzendő, hogy Szlovákia nem aktivizálja magát számottevően az alternatív szállí-

tási útvonalak és a szállítás diverzifikálása ügyében.) A hivatalos szlovák külpolitika aktívan 

részt kíván venni az EU és az Orosz Föderáció közötti közös stratégia kidolgozásában, mi-

közben e szervezetek közös értékeiből és érdekeiből akar kiindulni, respektálva Oroszország 

jelentőségét és feladatát az európai- és a világbiztonság rendszerében és nemzetközi kapcsola-

taiban. Szlovákia érdeke, hogy erősítse és dinamizálja a partneri kétoldalú dialógust a két or-

szág között. Erőfeszítéseik a viszony tartós fejlesztésére összpontosulnak, különösen a keres-

kedelmi-gazdasági kapcsolatok területén, ami továbbra is a kölcsönös bilaterális együttműkö-

dés alappillére kell, hogy maradjon. A kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok kulcsfontosságú 

része továbbra is az energetika, aminek keretében az időbeni szállítást és a szerződéses köte-

lezettségek teljesítését hangsúlyozzák. Elsődleges érdekük a perspektivikus orosz piacokra 

irányuló szlovák export növelése és a csúcstechnológiákban az együttműködés kibővítése.  

Szlovákia energiabiztonsága 

Szlovákia, erős iparosodása miatt, nagyon energiaigényes ország. Emellett energiából 

önellátóvá akar válni, és az energiatermelést fontosnak tartja. Készül arra, hogy az alternatív 

és megújítható energiaforrások mellett az atomenergia-termelést is bővítse, új atomerőművek 

formájában. Az energetika fontossága olyan hangsúlyt kap, hogy az energiatermelés, elosztás 

és a hálózatok visszaállamosítására törekszenek.  

A hivatalos külpolitika alapján az elkövetkező évtizedekben az Orosz Föderáció lesz a 

meghatározó partner az energetika területén. Erre a hosszú távú függőségre tekintettel, Szlo-

vákia a kölcsönös(en hasznos) energetikai kapcsolatok fejlesztését szorgalmazza. A hagyo-

mányos energetikai partnerségen kívül bekapcsolódik a perspektivikus partnerekkel folyó 

kezdeményezések és energetikai együttműködés alakításába is, különös tekintettel az energia-

források és szállítási útvonalak diverzifikálására, fejlesztésére, bilaterális és multilaterális 

formában. A baloldali kormányfő kedvenc témája miatt támogatni fogják az atomenergia biz-

tonságos kihasználásának további fejlesztését békés célokra, amely a potenciálja által lehetővé 

teszi az EU kitűzött energiapolitikai céljainak teljesítését. 
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Fontos számukra az EU közös energiapolitikájának létrejötte. Részt vesznek az EU kül-

ső energiapolitikájának reformjában, amelynek feladata, hogy biztosítsa a forrás, a tranzit és a 

fogyasztó biztonságát. Ők is azt akarják, hogy létrejöjjön és megerősödjön a stratégiai energe-

tikai partnerség a termelő és a tranzit országokkal, az EU szintjén is. Ehhez fel akarják hasz-

nálni az Európai Szomszédságpolitikát, a kereskedelmi politikát, a bilaterális, multilaterális és 

regionális egyezményeket, valamint az EU által kínált, a speciális együttműködésre irányuló 

programokat. A SZK tovább fogja fejleszteni a regionális dialógust, és erősíteni fogja a regio-

nális együttműködést a régió és országai energiabiztonságának növelése érdekében. Az EU 

keretében és nemzeti szinten támogatni fogja a transz-atlanti dialógus továbbfejlesztését a 

globális energiabiztonság kérdéseiben, ide értve a források diverzifikálásának lehetőségeit, a 

megújítható energiaforrások és az alternatív technológiák kihasználását. 

A gazdasági és pénzügyi válság kezelése és a gazdasági diplomácia 

Elsősorban az EU és az eurózóna által adott keretekben mozog, és az ezen belüli koor-

dinálást tartja fontosnak; a többiekkel közös álláspont és egyeztetések híve. Ezzel együtt, az 

ország saját erőfeszítéseket is tesz a válság enyhítésére. A szlovák kül- és biztonságpolitika a 

pénzügyi és gazdasági világválság hazai kezelésére újfajta programot alkotott, újabb, eddig ki 

nem tűzött célokat is megfogalmazott. A szlovák diplomáciát "ekonomizálni" kívánja. Ezt 

azzal indokolja, hogy a világgazdasági viszonylatokban, és az ezzel elsődlegesen foglalkozó 

nemzetközi intézményekben a viszonyrendszer újfajta elrendezésére nagy a nyomás. Erre a 

szlovák diplomácia a gazdasági diplomácia feladatainak erősítésével és bővítésével válaszol..
 

66
   

A külpolitika gazdasági dimenziójának szükségességét Fico kormányfő 2008 júniusában 

fogalmazta meg először, s azóta a szlovák külpolitika fejlesztési koncepcióinak kiemelt témá-

ja. Összefüggésbe hozzák azzal, hogy Szlovákia már az EU tagja, hogy már a Schengeni öve-

zeten belül van, hogy már elfogadta a Lisszaboni Szerződést, és hogy már belépett az euró-

övezetbe. Ez után a szlovák diplomáciának új feladatai keletkeztek, melyek között a legfonto-

sabb éppen a gazdasági diplomácia. Így kívánnak segíteni a szlovák gazdaságnak és az egész 

országnak. Ennek megfelelően, a szlovák külügyminisztérium a képviseleti hivatalok (nagy-

követségek és konzulátusok) új hálózatát hozta létre, amelyekben a gazdasági dimenzió már 
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kiemelt feladatként szerepel, tulajdonképpen dominál. Ott kell ilyen hivatalokat nyitni, ahol 

ezek gazdasági hasznot hoznak az országnak. A külügyminisztériumnak növelni kell az akti-

vitását ott, ahol az ország energetikai céljainak elérésére van lehetőség (az energia árának 

csökkentése és a szállítások szempontjából fontos országokra vonatkozó információk begyűj-

tése).  

A gazdasági és pénzügyi világválság miatt, a gazdasági diplomáciával összefüggésben, 

a szlovák külpolitika legfontosabb szempontjai közé tartozik, hogy a gazdasági és kereske-

delmi nyitottság, a multilaterális kereskedelmi rendszer nyitottsága fennmaradjon. Sőt, szlo-

vák érdek, hogy ezt tovább liberalizálják. A protekcionista törekvéseket visszautasítják, mert 

az meghosszabbítja mindkét válságot, és így érzékenyen érinti a szlovák gazdaságot is. Ezért 

a WTO-val összefüggésben a fejlesztési agenda eredményessége a fontos számukra, olyan 

formában, amely biztosítja a Szlovák Köztársaság létérdekeit, annak figyelembe vételét.  

Az új irány: Ázsia és Afrika 

Az EU céljaiból kiindulva, és Szlovákia saját gazdasági és kereskedelmi céljait szem 

előtt tartva, látogatásokat és gazdasági, kereskedelmi egyezményeket készítenek elő a Közel- 

és Közép-Kelet, valamint Afrika országaival (Szaúd-Arábia, Emirátusok, Kuvait, Algéria, 

Líbia, Irak, Nigéria, Angola), ahonnan a kőolaj és földgáz behozatalával számolnak, és ez 

által akarják csökkenteni a szlovák gazdaság egyoldalú energia-függését.  

Ázsia helyzete a nemzetközi gazdasági kapcsolatok keretében folyamatosan és dinami-

kusan erősödik. A szlovák diplomácia aktivitásainak célja a bilaterális kapcsolatok keretében, 

és az EU keretében is, hogy Ázsia nemzetközi gazdasági környezetben való felelősségérzetét 

erősítsék. A szlovák diplomácia aktivitásai a gazdasági együttműködés erősítése terén Kínára, 

Japánra, Indiára, a Koreai Köztársaságra és az ASEAN országaira irányulnak. Hasonló lesz a 

szlovák hozzáállás Latin-Amerikában is. Itt a legfontosabb országok: Mexikó, Brazília, Ar-

gentína, Chile.  

Mind Ázsia, mind Latin-Amerika irányában a szlovák gazdasági diplomácia a szlovák 

export támogatására, a területről jövő közvetlen befektetések támogatására, elősegítésére, a 

szlovákiai PPP-projektekben való részvételre, a védelmi iparban való együttműködés támoga-

tására, az alkalmazott kutatásban és fejlesztésben való együttműködésre fog irányulni a kis- és 

középvállalkozások szintjén. A hangsúly a kormányszintű kapcsolatokra, a gazdasági együtt-

működés közös bizottságaira (Kína, India, Indonézia, Vietnam, Kuba), valamint a vállalkozói 

szubjektumok közötti közvetlen kapcsolatok támogatására kerül.  



dr. Tóth Sándor 

Románia – biztonságpolitikai kihívások 

 

Keleti szomszédunk államiságát a nemzeti ébredések időszakában, a 19. század második 

felében nyerte el, amikor Európa számos más állama is átalakult, létrejött. A két román feje-

delemség (Moldva és Havasalföld) 1859-ben egyesült, a török befolyás alóli, orosz segédlettel 

kivívott felszabadulás (1878) után királyság lett (1881), majd részt vett a regionális második 

Balkán-háborúban (1913) és mindkét világháborúban. A környező nagyhatalmak változó ér-

dekei és a gyakori szövetséges-váltással járó román történelmi szerepvállalások köztudottan 

az ország fokozatos területi bővüléséhez vezettek: az egység előtt román fennhatóság alatt 

álló területek nagysága az I. világháború utánra majdnem háromszorosára nőtt (kb. 295 ezer 

km
2
), mára pedig annak mintegy kétszeresében állapodott meg (238 391 km

2
). A román biz-

tonságpolitikai elképzelések és motiváló tényezők elemzése kapcsán (előtt) nem szabad meg-

feledkezni erről a meglehetősen mozgalmas, gyakran – okkal vagy ok nélkül – a fiatal és út-

kereső jelzőkkel ellátott állami létről, illetve az ebből adódó, esetenként görcsösnek ható ro-

mán szándékról az ország nemzetközi stabilizálásának megőrzésére és erősítésére, nem utol-

sósorban pedig belső kohéziójának (egységének) fenntartására, az állam összetartására. A 

Romániát elemző számára ugyanilyen fontos még az ország különböző tájaihoz kötődő eltérő 

etnikai, kulturális és vallási hagyományok megismerése, valamint annak a történelmi örök-

ségnek a figyelembe vétele, amely szerint Románia a korabeli orosz, török és osztrák érdek-

övezet mezsgyéjén fekszik.
67

  

Tanulmányunkban a román biztonságpolitika napjainkban tapasztalható törekvéseit, ki-

hívásait vizsgáljuk. Ennek keretében először a román geopolitikai gondolkodás jellemzőit és 

Románia földrajzi, geopolitikai helyzetét tekintjük át. Foglalkozunk Románia NATO- és Eu-

rópai Uniós (EU) integrációs szerepével, az érvényben lévő román nemzeti biztonság stratégia 

fontosabb részeit alapul véve pedig egy rövidtávú, óvatos prognózis felmutatását kíséreljük 

meg. Dolgozatunk mottójaként induljunk ki a mintegy tíz évvel ezelőtti román NATO-
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csatlakozási stratégia egyik fő érvéből: „Földrajzi helyzetéből, területe és népessége nagysá-

gából, katonai és politikai képességéből adódó regionális súlya következtében Románia meg 

fogja sokszorozni a Szövetség válságkezelő tevékenységét a régióban.”
68

  

 

 

 

 

1. térkép 

A Fekete-tenger környéke és relatív földrajzi helyzete (A román biztonságpolitika érdekeltsé-

gi területe) 

Románia földrajzi és geopolitikai helyzete 

Az ország geopolitikai helyzetének meghatározásánál a román földrajzi tér-

percepcióból, illetve a földrajz jelentőségéből indulunk ki, mert ez a diszciplína – a geopoliti-

kai eszme- és érvrendszernek táptalajt adva – mindvégig jelentős befolyást gyakorol(t) az 

újkori és legújabb kori román politikai gondolkodásra, biztonságpolitikai felfogásra. E föld-
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rajzi meghatározottság (determinizmus) gyökerei a 19. század második feléig nyúlnak vissza, 

amikor sok más európai országhoz hasonlóan, alapvetően a német és a francia iskolát – és 

tegyük mindjárt hozzá, a nemzetállam építés mintáját is – követve útnak indult Romániában a 

politikai és az emberföldrajz, majd ezekből kinőve a geopolitika tudománya.
69

 A földrajzi 

tényezők jelentőségét, a román föld és román nép egységének jelszavát zászlajukra tűzve a 

román tudományos értelmiség, geográfusokkal és történészekkel az élen, megalapították a 

román geopolitikai iskolát. Ennek máig érvényesülő hatását nemcsak a román stratégiaalkotá-

si és biztonságpolitikai gyakorlat bizonyítja, hanem a szélesebb társadalmi gondolkodást en-

nél még mélyebben befolyásoló iskolai földrajzi tananyag is.
70

  

A román geopolitikai iskola érvrendszerében sajátos kettősség érvényesül: egyrészt az 

ország földrajzi helyzetének külpolitikai vonatkozású elemzésére és az ebből adódó előnyök 

felmutatására, másrészt pedig az ország belső egységének az alátámasztására törekszik. A 

román iskola másik fontos jellemzője, hogy ellentétben más közép- és kelet-európai országo-

kéval, a szocialista időszakban is művelték, ezért a rendszerváltás után egy jól kiforrott érv-

készletre épülő külpolitikai stratégiával, kommunikációval jelenhetett meg a nemzetközi in-

tegrációs porondon.
71

 Az aktív földrajzi-geopolitikai gondolkodásnak véleményünk szerint 

abban rejlik az oka, hogy a konfliktusok és háborúk tulajdonképpen (utólag) szentesítették a 

román földrajzi érvekre alapozott elképzeléseket, legalábbis jó részüket: például a két fejede-

lemség egyesülését, majd kiegészülését Dobrudzsával, később Erdéllyel és – lényegében a 

mai Moldovai Köztársasát területét reprezentáló – Besszarábiával.
72

 De ideérthetjük az 

országterület II. világháború utáni kompromisszumos megszilárdulását, és végül, a legutóbbi 

időkig a térségbeli területi átrendeződések, feloszlások (Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugo-

szlávia) elkerülését!  

A román geopolitikai érvrendszer legfontosabb természetföldrajzi tényezői közé alapve-

tően a közép-európaiság és az útkereszteződéses helyzet, valamint a földrajzi egységet ha-

gyományosan szimbolizáló Kárpátok, Duna és Fekete-tenger tartozik. Relatív földrajzi hely-

zetét tekintve Románia a természetföldrajzi értelemben vett Kelet-, Közép- és Dél-Európa 
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találkozásánál helyezkedik el, ezért égtáj szerinti pontos behatárolása nem lehet egyértelmű, 

de nem is feltétlenül szükséges. A kortárs román publicisztika mindenestre a kelet- és a délke-

let-európai jelzőket egyre inkább elhagyja és az országot Közép-Európába sorolja. Különösen 

érvényes ez az önmeghatározás az európai (euro-atlanti) integráció kapcsán, amelynek egyik 

jellemző példáját Elena Zamfirescu, román diplomata koncepciója adta. Románia szerinte 

Közép-Európába, pontosabban Dél-Közép-Európába tartozik. De nem azért, mert Erdély Ro-

mánia része, hanem azért, mert a Balkán északi határa a Duna. A szerző Magyarországot és 

Romániát egyazon geostratégiai térségbe sorolja, amely összekötőkapocsként a közép-európai 

stabilitás letéteményese. Összességében azzal érvel, hogy azok az országok sorolhatók Kö-

zép-Európába, amelyek átmeneti geopolitikai helyzetben vannak a Nyugat és Oroszország 

között, illetve történelmi átalakulásban vannak az egyik szerkezeti berendezkedésből a másik-

ba, továbbá rendelkeznek keleti politikai örökséggel, modernizációjuk pedig a Nyugat felől 

érkezik.
73

  Ez a fajta közép-európaiság, amellett, hogy Romániát (Magyarországgal együtt) a 

Nyugathoz közelíti, olyan geopolitikai konnotációkkal társul, amelyek elhomályosítják az 

általában negatív felhangú balkániság képzetét, ugyanakkor védőbástya szerepet sugároznak 

(kínálnak fel) az orosz érdekek keleti irányú terjeszkedésével szemben. A speciális földrajzi, 

geopolitikai helyzettel együtt gyakorta találkozunk az ország méretének hangsúlyozásával is, 

mellyel Románia – a kis országok földrajzi kategórialimitjét éppen csak átlépve
74

 – a közepes 

méretű országokhoz való tartozását és az ebből kikövetkeztethető középhatalmi ambícióit, 

kiváltságait kívánja előtérbe helyezni.  

A román geopolitikai gondolkodás történetében a Duna, a Tisza, a Dnyeszter (Bug) és a 

Fekete-tenger a románságot határoló folyók, vizek képében jelenik meg, azonban napjainkra a 

román természeti kötődés a kárpáti - dunai - fekete-tengeri jelzői hármasra szelídült.
75

 A Kár-

pátok nemcsak földrajzi központot, tengelyt jelent,
76

 hanem a román genezis szimbólumát is, 

amely természeti kincseivel, nyersanyag-kínálatával a román gazdaság potenciáljának és stra-
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tégiai tartalékának jó részét kiteszi. A Duna az „európai‖ kapcsolat földrajzi és geopolitikai 

motívuma, az Európa felé vezető történelmi, kulturális és gazdasági út. Romániai, közel 1100 

km-es szakaszát és a hidak számát megvizsgálva viszont azt látjuk, hogy valójában kizárólag 

Európa felé, Magyarországon keresztül. Ebből a szempontból tehát inkább az izoláció jut 

eszünkbe, mert maga a folyam – Magyarországot kivéve – minden szomszédja – Szerbia (222 

km, 1 híd), Bulgária (470 km, 1 híd), Moldova (0,1 km, 0 híd) és Ukrajna (185 km, 0 híd) – 

felé határt képez.
77

 Az ország számára a Fekete-tenger mindenek előtt a kereskedelmi (szállí-

tási) rugalmasságot biztosítja, és hozzájárult a szocialista időszakban fenntartott harmadik 

világbeli kapcsolatok intenzív folytatásához is. A környezeti károsodások miatt ugyan elvesz-

tette korábbi turisztikai vonzerejét, de Románia (és Bulgária) integrációjával mára a nyugati 

biztonsági és gazdasági közösség legújabb határtengerévé vált. A földközi-tengeri kijáratot 

érintő – jórészt a hidegháborús, bipoláris nagyhatalmai viszonyok között játszott – katonai, 

geostratégiai szerepét Törökország NATO-tagsága persze bizonyos mértékig behatárolja, de a 

közel-keleti és kaukázusi válsággócokhoz való közelsége felértékeli a vízterület és a partmenti 

szövetséges ország, Románia jelentőségét. 

A természetföldrajzi tényezőkön kívül geopolitikai jelentőséget hordoz a latinitás és a 

görög-keleti vallás, melyek Romániában megvalósuló egysége a tradicionális értelemben vett 

román civilizációt testesítik meg.78 A latinitás, a dáko-román eredet történeti öröksége mel-

lett, értelmet ad a frankofón országok közti román részvételnek és együttműködésnek, ezáltal 

a románság európaiságának. Nem véletlen tehát, hogy olyan heves reakciókat váltott ki a ro-

mán integrációs érvrendszernek teljes mértékig ellentmondó Huntington-i civilizációs konf-

liktuselmélet. A világszerte olvasott szerző a nyugati civilizáció keleti határvonalát ugyanis 

Románián keresztül, a Kárpátok láncát követve rajzolta meg,
79

 ezzel pedig alapjaiban rengette 

meg a Kárpátok összetartó erejét, valamint a Románia földrajzi és kulturális egységét alátá-

masztani igyekvő román koncepciókat.  Az elméletet román részről részben azzal cáfolták, 

hogy manapság Európa minden állama világi és nem teokratikus berendezkedésű, ezért a 20. 

század végén már nem kellene vallási, kulturális törésvonalakról beszélni.
80

 Román szocioló-

gusok szerint az amerikai tudósnak még a térképe sem helytálló, mert az 1500. évi helyzetre 

vonatkozik és alapvetően a német expanzió határát jelöli, de nem helyes azért sem, mert a 
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 Figyelemre méltó, hogy Moldova felé már sokkal jobb a folyóvízi átkelőhelyek aránya, mivel a Prut 450 km-

es szakaszán öt híd található. 
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 Miskolczy Ambrus: Iorga-paradoxonok. (Az erdélyi és magyarországi románok történetéről – 1915, 1989) 

Tiszatáj 1991/2. 48-69. o. 
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 Samuel Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 

1998. 254. o. A téma korábbi, részbeni publikálására: uő: The clash of civilizations? Foreign Affairs 1993/3.   

22-28. o. 
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 Zamfirescu véleménye, melyre lásd: Vogel id.m.  
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nyugati és a keleti kereszténység határa a Debrecen - Maros-torkolat vonal, hiszen Erdély 

80%-a ortodox, 20%-a pedig katolikus vagy unitárius. A Kárpátok geopolitikai határként tör-

ténő megjelenítését pedig azért is durva tévedésnek vélik, mert így összemosódna a latin né-

pesség a szláv és mongol népességgel. Következésképpen Románia nem csak Erdély révén 

sorolható Közép-Európába. A szerzők az iszlám határát sem a hegylánccal azonosítják, hanem 

a török birodalom terjeszkedését vizsgálva, a Dunával. Mindebből azt a konklúziót vonják le, 

hogy a nyugati kereszténység ellentéteként az ortodoxiát nem lehet az iszlámmal egyesíteni,
81

 

ráadásul Huntington éppen a Dácia és Itália, illetve a két nép közti faji-nyelvi folytonosságról, 

a nyugati és a keleti latinitás egységéről feledkezett meg.
82

 

A földrajzi érvrendszeren alapuló geopolitika annak ellenére vagy éppen attól függetle-

nül lett és maradhatott elismert tudomány (módszer) Romániában, hogy a földrajzi tényezők-

nek tulajdonított maximális igények, ideális helyzetek (határok) valójában sohasem, még 

Nagy-Románia esetében sem valósultak meg. Ily módon a földrajzi diszciplína, illetve a ha-

gyományos értelemben vett geopolitikai érvrendszer létjogosultsága és az ország fokozatos 

növekedése, majd megszilárdulása közötti ok-okozati viszony csak a nagyhatalmi érdekek és 

politikák együttes figyelembevételével állapítható meg. A fenti szempontokat összegezve 

ugyanakkor könnyen belátható, hogy a román földrajzi (pontosabban természet- és 

társadalomföldrajzi) tényezők (kül)politikához való különös, komplementer viszonya megfe-

lelő alapot biztosít egy rugalmas, ezáltal hatékony román diplomáciai tevékenység számára. 

Ezek a tényezők azonban – a nemzetállami felfogást kiegészítve és alátámasztva – Románia 

földrajzi egységében belpolitikai értelmezést is nyerhetnek. A földrajzi egység kérdése tehát 

nem csak történeti léptékben jelent (egyelőre) feloldhatatlan ellentétet Nagy-Magyarország és 

Nagy-Románia viszonylatában, hanem manapság is alapvetően ellentétes irányba hat a ma-

gyar kisebbség érdekeivel, a székely autonómiatörekvésekkel szemben. 

Románia geopolitikai helyzetére a néhány éves múltra visszatekintő euro-atlanti és eu-

rópai uniós tagság, szereplés is befolyást gyakorol. Az ország 2004-ben csatlakozott a NATO-

hoz. Védelempolitikai, katonai stratégiai alapelvei a honvédelmi (területvédelmi) érdekek 

mellett a Szövetség prioritásaihoz igazodnak.
83

 A román haderő létszáma az 1980-as évek 

végi 171 ezerhez képest 2008-ra egy 75 ezres, 2006 óta önkéntes szolgálaton alapuló erőre 
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 Vö. például Huntington észrevételét a délszláv újrarendeződés kapcsán: „a hidegháborús elkötelezettségek 

olyan kulturális viszonyoknak adtak helyet, melyek az iszlámban és az ortodoxiában gyökereznek.‖  Hunting-

ton (1998) id.m. 197. o. 
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 Ilie Bădescu – Dan Dungaciu: Sociologia şi geopolitica frontierei I. Editura Floarea Albastra, Bucureşti, 1994. 

351-354. o.  
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 Vö. Románia Katonai Stratégiája. (Strategia Militară a României) www.mapn.ro/ 

strategiamilitara/index.htm (2009. január 2.) 
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redukálódott. A CFE (Conventional Armed Forces in Europe) által Románia számára engedé-

lyezett haderő maximális békelétszáma 230 ezer fő. Területi kiterjedése és mintegy 22 milliós 

lakossága alapján a szomszédos Ukrajna (2008: 46 millió lakos, 130 ezer fő aktív állomány) 

után szűkebb térsége második legnagyobb katonai képességgel rendelkező országa. Valamivel 

tágabb összehasonlításban, katonai ereje és potenciálja Lengyelországénak (2008: 38 millió 

lakos, 127 ezer fő aktív állomány) alig több mint a fele, viszont nem összevethető Törökor-

szág (2008: 71 millió lakos, 510 ezer fő aktív állomány) és Oroszország (2008: 141 millió 

lakos, 1 millió fő aktív állomány) haderejével.
84

 A román fegyveres erők haderőnemeit a szá-

razföldi, a légierő- és légvédelmi, valamint a haditengerészeti csapatok alkotják. Az ország 

sokszínű ipari infrastruktúrája kiváló hátteret biztosíthat a hagyományos fegyveres küzdelem 

önerőből történő támogatásának. A színes gazdasági potenciált nagyszámú, arányos elhelyez-

kedésű repülőterekből álló hálózat egészíti ki. A román haderő modernizálása már a csatlako-

zási folyamatban elkezdődött, ugyanakkor erőforrásokat köt(ött) le a területvédelmi célok 

érdekében alkalmazandó – alapvetően szovjet típusú – hagyományos fegyverek és fegyver-

rendszerek fenntartása, felújítása, vagy leváltása.  

A NATO-tagság kellő önbizalmat adott az országnak, határozottabbá tette EU-

csatlakozási törekvéseit, de kiváltotta a román a katonaság egyre növekvő mértékű missziós 

szerepvállalását is, amely már a 2001. szeptemberi terrortámadás következtében Közel-Kelet 

felé forduló amerikai, majd NATO külpolitika és hadviselés támogatásaként korábban elkez-

dődött. Az iraki hadszíntérre korábban alapvetően nem harcoló, főleg vegyivédelmi, műszaki, 

egészségügyi és katonai rendész alakulatokat vezényeltek. Az iraki román kontingens legna-

gyobb létszámát, mintegy 500 fővel, 2008-ban érte el, majd 2009 júliusában néhány kiképző 

tiszti beosztás kivételével kivonásra került. Az Irakból felszabadult létszámkeretet Afganisz-

tánba csoportosították át, ahol NATO és amerikai alárendeltségben látja el feladatait. A nem-

zetközi román szerepvállalásról összességében elmondható, hogy (még mindig)85 arányban 

van az ország képességeivel (1. táblázat).  

 

Románia missziós létszáma (fő)
86
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 A The Military Balance 1989-90. és 2008. évi kiadásai alapján. 
85

 Az aktív missziós létszám 2009 elejéhez képest kb. 240 fővel csökkent. Akkor az 1635 külföldön állomásozó 

katona közül 855-en Afganisztánban, 496-an Irakban, 149-en pedig Koszovóban teljesítettek szolgálatot – a 

Román Külügyminisztérium 2009. január 21-ei kimutatása szerint, www.mae.ro. (2009. január 30.) A jelenlegi 

román szabályozás az egyidőben külföldön állomásoztatható missziós létszámot 1798 főben maximálja. 
86

 A Román Nemzetvédelmi Minisztérium 2010. májusi, nyilvános adatai alapján. www.defense.ro/misiuni-

internationale/index.php (2010. május 10.) 

http://www.mae.ro/
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hadszíntér NATO EU ENSZ koalíció összes 

Bosznia-

Hercegovina 
1 

59 

    
60 

EUROFOR 

Koszovó 
145 

      
145 

KFOR 

Afganisztán 
1060 

    

63 
1123 

ISAF Enduring Freedom 

Irak 
4 

      
4 

NTMI 

Egyéb 
  

7 51 6 
64 

EUMM megfigyelők összekötők 

Összes (fő) 1210 66 51 69 1396 

(1. táblázat) 

 

Románia külföldi missziós feladatai jól szolgálják az ország külföldi jóhírkeltését, ked-

vező nemzetközi megítélését. Ez még akkor is igaz, ha az iraki, afganisztáni beavatkozás 

mentén kialakult európai megosztottság Románia számára is egyfajta diplomáciai feladatot, 

dilemmát okozott. A román válságkezelő és műveleti elkötelezettség (súllyal a Nyugat-

Balkán, Irak, Afganisztán) ugyanakkor jelentős mértékben összefonódott az Egyesült Álla-

mokkal ápolt stratégiai partnerséggel, hiszen a terrorizmus elleni harc jegyében vállalt közel-

keleti román vállalás egyik első lépését a Konstanca melletti haditengerészeti bázis felajánlása 

képezte, melynek megvalósulásában – áttételesen – a török habozás is segített. Az amerikai 

partnerség újabban a kikötő közös üzemeltetésével, repülőgép-vásárlási projektek tető alá 

hozásával és az amerikai rakétaelhárító rendszer egyes elemeinek romániai telepítésével mé-

lyülhet tovább.  

A szövetségi eredményes közszereplés szempontjából presztízsértékűnek találjuk a 

2008. évi NATO-csúcstalálkozó bukaresti megrendezését is. A rendezvény nemcsak arra te-

remtett alkalmat, hogy Traian Băsescu román államfő – az amerikai elnökkel az oldalán és a 

Fekete-tengerrel a háttérben – a CNN képernyőjén hirdethesse a román geopolitika egyik 

kulcsfontosságú (földrajzi) szimbólumát, de számos, a román külpolitikának és stratégiai ér-

dekeknek is megfelelő döntéseket hozott. Ilyen például Franciaország visszatérése a Szövet-

ség katonai szervezetébe, az afganisztáni koalíciós erők létszámának jelentős növelése (80 

ezer főre). Véleményünk szerint idetartozik Ukrajna és Grúzia csatlakozásának elodázása is, 

ami a NATO keleti irányú kiterjedését tekintve fenntartja és egyelőre megszilárdítja a román 
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tagságot. Horvátország és Albánia meghívásával viszont némileg gyengültek Románia 

NATO-tagként viselt balkáni pozíciói, amelynek kettősségére éppen a Koszovó elismerése 

(2008) körül kialakult nemzetközi nézeteltérés mutatott rá. A volt-jugoszláviai román misszi-

ónak tulajdonképpen az ad sajátos ízt, hogy míg egyes részterületek stabilitása felett román 

katonák, nemzetközi „egyenruhában‖ őrködnek (Bosznia, Koszovó), addig a román diplomá-

cia vonakodik a területi önállóság elismerésében.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozás sok más régióbeli országgal egyetemben Románia 

számára is sikertörténet, hiszen még a rendszerváltást követő évtizedben sem valósult meg a 

tényleges gazdasági átalakulás, nem teljesültek a csatlakozási minimumnak tekintett koppen-

hágai kritériumok
87

 sem. A 2000-től meginduló intenzív reformfolyamatok eredményei, nem 

utolsó sorban pedig a 2004. évi NATO-csatlakozás és az Európai Unió vártnál szélesebb körű 

bővítése beváltotta a román reményeket. A 2007. január 1-jei örömünnep igazolta a román 

erőfeszítések szükségességét és eredményeit, ugyanakkor – nem elhanyagolható módon – 

rávilágított a döntés (nyugat-) európai gazdasági-politikai hátterére is. A csatlakozás időpont-

jában az egy főre jutó GDP alapján Románia nyolc régiójából hét az Unió tizenöt legszegé-

nyebb övezete közé tartozott,
88

 azonban a román gazdaság ma sem tartozik Európa élvonalá-

ba. Egyes részeiben azonban igen fejlődőképes, mivel – részbeni exportra támaszkodva – ren-

delkezik az ipari termelés növeléséhez szükséges nyersanyagkészlettel, infrastruktúrával, va-

lamint a mezőgazdaság fejlesztéséhez szükséges alapvető természeti erőforrásokkal, tapaszta-

lattal. A gazdaság fejlesztéséhez és magasabb színvonalú kiaknázásához külföldi befekteté-

sek, uniós alapok és pályázatok járulnak hozzá. Míg 2009 végére Romániában is élénkült az 

ipari termelés mértéke, a pénzügyi-gazdasági válság 2010 elején mutatkozó hatásai jelentős 

megszorításokat helyeztek kilátásba és az eredeti szándék helyett 2014. utánra módosíthatják 

az Euro bevezetésének céldátumát is. A román tagságot gyakran éri vád az elburjánzó korrup-

ció miatt, de az utóbbi hetek-hónapok (2010. március-május) állami korrupcióval is terhelt 

görögországi válsága és a mediterrán tagországok negatív gazdasági kilátásai némileg tompít-

hatják az ellene szóló kifogások élét. A közös valuta megingása azonban minden bizonnyal 

még jobban fokozza a közösségi gazdaságpolitikusok érzékenységét. Románia és mezőgazda-

sága számára ugyanakkor fontos fegyvertény lehet, hogy 2009-ben elnyerte a Bizottság 

agrárbiztosi posztját. A Nabucco-projektben való részvétellel pedig egyszerre több stratégiai 
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 1. Demokráciát, jogrendet, emberi és kisebbségi jogok védelmét garantáló intézményrendszer; 2. működő 
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 Vö. Januártól Románia az EU legszegényebb övezete. HVG, 2006. november 27. 

http://hvg.hu/vilag/20061127_romania.aspx (2007. június 28.) 
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céljának is eleget tud tenni. Egyrészt alkalmazkodik az EU energiapolitikájához és prioritása-

ihoz a kaszpi-térség gázkészletének megszerzésében és szállításában, ezáltal csökkenti saját 

függőségét az orosz importtól és bizonyos mértékben oroszellenes magatartásának is (implici-

te) hangsúlyt adhat. Azaz (ismét) igazolhatja az útkereszteződéses helyzetéből eredő jelentő-

ségét.  

A román biztonságpolitika prioritásai  

A román biztonságpolitikai kihívások és elképzelések alapvetően az érvényben lévő 

nemzeti biztonsági stratégiában érhetők tetten.
89

 A tizenkét fejezetből álló koncepció tartalma 

alapján Románia számára a terrorizmus által veszélyeztetett, regionalizálódó és globalizálódó 

világ kihívásai jelentik a legfőbb kihívásokat. A dokumentum Traian Băsescu bevezető üze-

netével kezdődik. Arra utal, hogy Románia története újabb döntő pillanathoz érkezett, amikor 

a román népnek egy olyan realista és pragmatikus nemzeti projektre van szüksége, amellyel 

megelőzheti, illetve hatékonyan kezelheti a nemzeti és európai érdekeket fenyegető kockáza-

tokat, fenyegetéseket. Az elnöki szándék szerint a román nemzeti biztonsági stratégia harmo-

nizálja a nemzeti törekvéseket a nemzetközi feladatokkal és kötelezettségekkel, ugyanakkor 

előmozdítja a demokráciát, a békét és biztonságot a szomszédos stratégiai jelentőségű térsé-

gekben. A stratégia bátorító és optimista alaphangjáról alcíme is árulkodik: Az európai Romá-

nia, az euro-atlanti Románia: a jobb életért egy biztonságosabb és virágzóbb demokratikus 

országban.
90

   

A stratégia kiindulópontját a nemzeti értékek képezik, melyek Románia Alkotmányából 

származnak és a román identitást határozzák meg: a demokrácia, a szabadság, a törvényesség 

elsőbbsége és a törvény előtti egyenlőség, az emberek méltóságának, alapvető jogainak tiszte-

letben tartása, a polgári felelősségtudat, a politikai pluralizmus, a magántulajdon és piacgaz-

daság, szolidaritás a demokratikus nemzetekkel, a nemzetközi béke és kooperáció, a civilizá-

ciók közti párbeszéd és érintkezés. A koncepció megfogalmazásában ezek az értékek biztosít-

ják az egyéni és nemzeti értékek közötti harmonikus kapcsolatot, megvalósulásuk pedig ga-
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 Strategia de Securitate Naţionalǎ  a României. www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf (2006. au-

gusztus 30. T.S. fordítása és kiemelése)  
90

 A mondandó hangvételéről még többet elárul, hogy a „demokrácia‖ szó több mint 80-szor, a „prosperitás‖ 
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entált gazdaság; a nemzeti biztonság felelősségi köréhez tartozó intézmények átalakítása; a stratégiai infrastruk-

túrák fejlesztése és védelme. Ezekre bővebben, valamint a dokumentum fogadtatására és rövid értékelésére 

lásd: Tóth Sándor: A biztonság regionalizálódása és a regionális biztonság román paradigmája. Új Honvédsé-

gi Szemle 2007/6. 12-33. o. 

http://www.presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf
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ranciát jelent a nemzeti szuverenitásra és függetlenségre, az állam nemzeti, egységes és oszt-

hatatlan jellegére, valamint a nyelvi, kulturális és spirituális életközösségen alapuló egységre, 

minden állampolgár és közösség identitásának tiszteletben tartásával. 

A román nemzeti érdekek a dokumentum szerint elsősorban a nemzeti területre, illetve a 

hazai és a külföldön élő román lakosságra vonatkoznak:  

 teljes jogú EU-tagság és felelősségteljes NATO-tagság 

 a román állam integritásának, egységének, szuverenitásának, függetlenségének és 

oszthatatlanságának fenntartása 

 versenyképes, dinamikus és teljesítményorientált piacgazdaság kiépítése  

 az oktatási rendszer radikális modernizációja, valamint a humán, a tudományos és 

technológiai potenciál hatékony felhasználása  

 az állampolgárok jólétének, a lakosság élet- és egészségügyi színvonalának növelése  

 a kultúra, a nemzeti identitás és a spirituális élet megszilárdítása és védelme az euró-

pai identitás létrehozásában való aktív részvétellel együtt 

 

Biztonsági környezet. Románia a világ konfliktusos jellegének fennmaradásával számol, 

amit az erőforrásokhoz való hozzáférés és a piaci elosztási mechanizmusokkal, valamint az 

etnikai, vallási, kulturális és ideológiai természetű identitásbeli különbözőségekkel hoz össze-

függésbe. Azzal pedig, hogy Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában a régi vitákból eredő etni-

kai vagy vallási, területi, szeparatista vagy a meglévő határokat kétségbe vonó feszültségek 

folytatódására vagy intenzívebbé válására számít, saját régióbeli stabilitását helyezi előtérbe. 

Elsődleges kockázatként és fenyegetésként értékeli a globalizációt, melyben ugyanakkor a 

gazdasági fejlődés és prosperitás reális esélyét is látja, így igyekszik a benne rejlő lehetőségek 

kihasználására. Biztonsági környezetét összességében úgy ítéli meg, hogy ezek a tényezők, 

kiegészülve az ország geopolitikai helyzetével, jelentős stratégiai lehetőséget biztosítanak 

számára: a NATO-tagságot, betagozódást az EU gazdasági, politikai, kulturális és biztonsági 

térségébe, stratégiai partnerséget az USA-val, a fekete-tengeri térség szerepének és súlyának 

növekedését az európai biztonsági és energetikai kérdések tekintetében, valamint Románia 

biztonsági és védelmi intézményeinek emelt szintű interoperabilitási fokát a NATO- és az 

EU-országok megfelelő szervezeteivel. 

Kockázatok és fenyegetések. A román stratégiaalkotók szerint egy klasszikus háború, 

konvencionális katonai agresszió valószínűsége nagyon kicsi, kockázatának figyelmen kívül 

hagyása mégis nagymértékben sebezhetővé tenné saját biztonságát és a felvállalt nemzetközi 
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kötelezettségei teljesítését. Fontosnak tartja azokat a kockázatokat is, amelyek a két szervezet 

keleti határát képező román határszakaszok biztonságát és védelmét érintik, mivel Románia és 

térsége számos bűnözői tevékenység forrása, tranzit- és célzónája. Románia nemzeti bizton-

ságát, illetve az európai és euro-atlanti országként értelmezett értékeit és érdekeit alapvetően a 

nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a regionális konfliktusok és a 

transznacionális szervezett bűnözés veszélyezteti, de negatívan befolyásolhatják a természeti, 

környezeti, ipari és egészségügyi katasztrófák, az erőforrások kiapadása, a hazai és a környe-

ző területeket érintő környezetszennyezés és a gazdasági-szociális élet problémái is.  

A térségbeli vezető szerep kapcsán különös módon jelenik a stratégiában Románia küz-

delme a régió (és önmaga) demokratikus stabilizálására. Ennek érdekében azonosul ezzel az 

új demokráciák számára fontos szemponttal és síkra száll a stabilitás és a biztonság konszoli-

dálásáért, különösképpen pedig a közügyek hatékony ellátását és a hatalom felelős gyakorlá-

sát feltételező „jó-kormányzás” megvalósulásáért. A kockázatok és fenyegetések felerősödé-

sét tekintve számos sebezhetőségi tényezőt vesz számításba. Idetartozna a bizonyos erőforrás-

okhoz való nehéz hozzáférés, a negatív demográfiai és migrációs tendenciák, a szociális bi-

zonytalanság magas foka, a hosszan tartó szegénység és a szociális különbségek erősödése, a 

középosztály alacsony részaránya, megosztottsága és elégtelen szerepvállalása a gazdasági-

szociális élet szervezésében, valamint a polgári tudat és szolidaritás törékenysége. Ugyanebbe 

a kategóriába sorolja a kevésbé fejlett infrastruktúrát, az egészségbiztosítási rendszer bizony-

talan állapotát és lecsökkent hatásfokát, szervezeti hiányosságait, az oktatási rendszer elégte-

len erőforrásait és a társadalom elvárásaihoz történő megfelelésének nehézségeit, továbbá a 

válságmenedzsment nem megfelelő szervezettségét és bizonytalan anyagi forrásait, végül – a 

stratégia állampolgári kötelezettségére utalva – a civil társadalom elégtelen részvételét a biz-

tonsági problémák megvitatásában és megoldásában. 

„A virágzó jövő‖ érdekében Románia a kockázatok és fenyegetések időbeni azonosítá-

sára és pro-aktív elhárítására, a konfliktusok megelőzésére és a kockázatok, válsághelyzetek, 

illetve következményei hatékony kezelésére törekszik. Célul tűzi ki a demokrácia, a biztonság 

és prosperitás építésében való aktív szerepvállalást szomszédságában és más stratégiai jelen-

tőségű térségekben, továbbá a nemzeti intézményrendszer átalakítását és a nemzeti képessé-

gek gazdagítását. A koncepció alapján Románia közvetlenül érdekelt abban, hogy aktív és 

konstruktív szerepet játsszon regionális szinten, illetve kapcsolódási pont legyen a különböző 

civilizációk, gazdasági és kulturális érdekek között, így kíván javára lenni egész Európa stabi-

litásának és prosperitásának. 
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Románia főbb stratégiai céljai a következők:  

 A nemzetközi biztonság megteremtésében vállalt aktív részvételt tekintve a román 

biztonságpolitika a prioritást a demokrácia előmozdítására, a nemzetközi terro-

rizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemre helyezi, ezzel 

meg kívánja teremteni a globalizáció előnyeiből való részesedés és a lehetőségek 

kiaknázásának alapvető feltételeit. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben 

Románia a NATO, az EU és más, közös célokkal rendelkező nemzetközi szerve-

zet keretében fog tevékenykedni. A stratégia ugyanakkor azt is lehetővé teszi, 

hogy – közösségi konszenzus hiányában – Románia saját belátása szerint, racio-

nális politikai érdekét, alkotmányos alapelveit és együttműködési szerződéseiből 

fakadó kötelezettségeit követve vegyen részt multinacionális műveletekben. 

 Románia európai és euro-atlanti állammá építése a prioritások egy másik irányát 

jelenti, amelybe ugyan bekapcsolódnának a közhivatalok és a biztonsági intéz-

mények, de az ország továbbra is az Észak-atlanti Szövetséget tekinti a demokra-

tikus biztonság garanciájának, az elsőrendű kollektív védelmi struktúrának. Ezen 

kívül Románia intenzívebben alkalmazkodna az EU biztonsági struktúráihoz, 

amennyiben a szervezet olyan közös kül-, biztonság- és védelempolitikát folytat, 

amely a transz-atlanti együttműködés fejlesztését és megszilárdítását részesíti 

előnyben. Következésképpen Románia arra törekszik, hogy biztonsági vonatko-

zásban tökéletesítse a két szervezet közötti politikai és stratégiai összhangot, így 

támogatja a NATO politikai és konzultációs fórumként szolgáló szerepének nö-

velését, továbbá az EU biztonsági és védelmi dimenzióinak fokozását. 

Határországként pedig nagyobb hangsúlyt fektet a közösségi határszakaszok vé-

delmére, ugyanakkor – egyfajta fordítótálcaként – arra törekszik, hogy határait 

kooperációs és kommunikációs ponttá alakítsa át az EU szomszédságában lévő 

új demokráciák felé. 

 Románia új paradigma alapján kívánja értelmezni a regionális biztonságot és 

stabilitást. Szándékát a regionális problémák regionális keretek közötti megoldá-

sára, valamint földrajzi helyzetére és regionális kapcsolataiból adódó stratégiai 

jelentőségére alapozza, melyek alapján meghatározó szerepet játszana Közép-, 

Kelet- és Délkelet-Európa vonatkozásában a NATO és az EU stabilizációs poli-

tikáinak definiálásában és alkalmazásában, valamint a biztonságot célzó együtt-

működés folytatásában. Földrajzi közelsége révén Románia elsőrendű érdekének 
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tartja a régió demokratizálását, gazdasági fejlesztését és az európai integráció fe-

lé orientálását, ugyanakkor el kívánja érni jelentőségének fokozását és a regioná-

lis biztonság letéteményeseként, egy pro-aktív szerep vállalását. Ebben az össze-

függésben a román stratégiai erőfeszítéseket a Nyugat-Balkánra és Románia ke-

leti szomszédságára, illetve integrációjára irányítja. 

 Az új regionális biztonsági paradigma „dinamikus vektori” szerephez juttatná 

Romániát a Fekete-tenger térségében.  A koncepciónak az a lényege, hogy az 

EU- és NATO-határországként Románia stabil, demokratikus és prosperáló ál-

lamokkal szeretné magát körbevenni, tehát alapvető stratégiai érdeke fűződik a 

Fekete-tenger tágabb térségének stabilitásához, illetve a régió nyugati struktú-

rákhoz történő szorosabb kapcsolatához. Lényegében egy erőteljesebb európai és 

euro-atlanti térségbeli szerepet mozdítana elő, amit a következőkkel indokol: Há-

rom különös fontosságú terület – Európa, Közép-Kelet és Közép-Ázsia – keresz-

teződésében fekszik, emellett a Fekete-tenger térsége az energiaforrások tranzit-

zónája és az aszimmetrikus kockázatok, konfliktusok megjelenésének helyszíne, 

így jelentős hatással van a nemzetközi biztonságra. A Fekete-tenger térsége stra-

tégiai jelentőségű kapocs, amely az euro-atlanti közösséget (mint a biztonság 

szolgáltatóját és az energia fogyasztóját) a Közép-Kelet - kaszpi-térség - Közép-

Ázsia övezettel összekötő folyosón helyezkedik el. Energetikai szempontból pe-

dig elsőszámú tranzitzónája és forrása az európai energiafogyasztásnak.  

Biztonságpolitikai vetületeit kiemelve, Románia szerint a tenger térsége hű tükre az új 

típusú kockázatoknak és fenyegetéseknek, illetve virtuális gyakorlótere a nemzetközi terro-

rizmusnak, a tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedésének, a lokális konflik-

tusoknak, az illegális  fegyver- és kábítószer-kereskedelemnek, az illegális migrációnak és az 

embercsempészetnek, végül a szerteágazó korrupció és a szervezett bűnözés miatti elégtelen 

kormányzásnak. A Fekete-tenger térségét Európa azon részének tekinti, amely a leginkább 

bővelkedik szeparatista konfliktusokban, feszültségekben és vitákban. Ezek sorában a Moldo-

vai Köztársaság keleti részét, Kelet- és Észak-Grúziát, Nyugat-Azerbajdzsánt és Dél-

Oroszországot említi, ahol az elszakadást célzó mozgalmak, területi és határvitákból eredő 

feszültségek súlyosan fenyegetik a térség biztonságát, illetve megteremtik az erőszakos szem-

benállás újjáéledésének veszélyét. Románia szerint a fenti kockázatok és fenyegetések elleni 

fellépés a Fekete-tenger menti államok elsőrendű felelőssége, ezért olyan kül-, bel- és bizton-

ságpolitikát kell kidolgozniuk, hogy a saját határokon belül semlegesíteni tudják a negatív 

jelenségeket és távol maradjanak a szeparatista mozgalmak, az extrémista vagy terrorista 
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szervezetek, valamint a törvénytelen tevékenységek támogatásától. A tenger menti államok-

nak a román elképzelés szerint együtt kell működniük a térségbe vetett bizalom növelésében, 

valamint a hagyományos fegyverzetek csökkentésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében 

és a más államok területén illegálisan állomásoztatott katonai erők visszavonásában. 

Az euro-atlanti biztonság oszthatatlan jellegét és a térségben érdekeltséggel rendelkező 

entitásokat figyelembe véve, a stratégiai koncepció a Fekete-tenger térségét olyan nyitott geo-

politikai térként értelmezi, amely kapcsolatot létesít a nemzetközi közösség és a Romániával 

szövetséges, partneri vagy baráti viszonyban álló országok között. Ennek alapján Románia 

egy fekete-tengeri térségre vonatkozó euro-atlanti stratégiát szorgalmaz, amelynek alapja az 

EU bevonása a térség stabilizálásába és újjáépítésébe, valamint a NATO és a békepartnerségi 

program kiterjesztése, és elképzelhetőnek tartja bizonyos amerikai műveleti képességek tér-

ségbeli jelenlétét is. Szorosan együttműködne a Fekete-tenger mentén és közeli szomszédsá-

gában elhelyezkedő államokkal, támogatná a kérdéses területek euro-régióvá történő nyilvání-

tását. Ezzel könnyebbé válhatna a regionális együttműködés az EU-tagországokkal és serken-

hetővé válna az energetikai és szállítási infrastruktúra fejlesztése. Románia ezek szerint a fe-

kete-tengeri együttműködés keretében a gazdasági dimenziók előtérbe kerülésével számol, 

ezért olyan kül- és gazdaságpolitikát szeretne folytatni, amellyel biztosítani tudja részvételét a 

jelentősebb gazdasági projektekben. Ugyanígy törekedni fog az energetikai és szállítási folyo-

sók kialakítására, fejlesztésére, amelyek gazdasági és kereskedelmi szempontból kötik össze a 

fekete-tengeri térséget az euro-atlanti közösség országaival, valamint biztosítják a térség ten-

geri és folyami képességeinek legjobb kihasználását. 

A befagyott konfliktusok megoldása érdekében arra törekszik, hogy azokat az elsőszá-

mú biztonsági szereplők politikai napirendjén tartsa, előmozdítsa az aktív politikai és diplo-

máciai stratégiai lépéseket és hatékonyabb részt vállaljon a békés eszközökkel történő megol-

dásukhoz. A Románia és a Moldovai Köztársaság közötti speciális kapcsolatok tekintetében, a 

történelmi, nyelvi és kulturális közösségből következő „őszinte‖ felelősségének, az „egy 

nemzet – két állam‖ alapelvnek, valamint az európai szomszédsági politika szellemének meg-

felelően, megkülönböztetett figyelmet kíván szentelni a vele folytatott bilaterális kapcsolatai-

nak. Románia politikai és morális kötelességének tekinti szomszédja támogatását a moderni-

zációs folyamat véghezvitelében, a demokratizálódásban és az európai integrációban, továbbá 

mindent megtesz szuverenitásának és területi egységének politikai, gazdasági és diplomáciai 

támogatása, valamint biztonsága és prosperitása érdekében. Ezt a célt követve továbbra is 

figyelemmel kíséri a dnyeszter-melléki konfliktus fejleményeit. Aktívan hozzá kíván járulni a 
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régió demokratizálása és demilitarizálása bázisán álló megoldások azonosításához, amely 

folyamatban támogatja az EU és az Egyesült Államok határozott részvételét is. 

A román biztonságpolitika lehetőségei és kilátásai 

A Románia térségét érintő biztonságpolitikai folyamatokat átfogóan értékelve arra szá-

mítunk, hogy az USA (NATO) – orosz kapcsolatok tovább normalizálódnak, az afganisztáni 

műveletek (a kimenetel eredményességétől, előjelétől függetlenül) a végéhez közelednek, a 

nyugat-balkáni (koszovói) helyzet pedig stabilizálódik. Ugyanakkor tovább tarthat/éleződhet 

az iráni-amerikai feszültség, és egyelőre nem belátható a kaukázusi befagyott konfliktusok 

megnyugtató rendezésének módja és ideje, valamint nehezen megjósolható a román diplomá-

ciának minden bizonnyal újabb „érdekes‖ feladatot jelentő török uniós tagság akuttá válása. 

Logikánk szerint mindebből az következik, hogy a közvetlen román érdekeket (Moldova) 

befolyásoló külpolitikai mozgástér az amerikai-orosz megbékélési folyamat előrehaladtával 

bizonyos mértékig szűkül, legalábbis nem bővül, viszont az USA/NATO közel-keleti elköte-

lezettségének, jelenlétének folytatódásával Románia megtarthatja szövetségesi és partneri 

vonzerejét, stratégiai kulcspozícióját. Az Egyesült Államokkal ápolt partnersége pedig kiter-

jesztésre kerülhet a ballisztikus rakétaelhárító rendszer romániai telepítésével és a katonai, 

gazdasági együttműködés elmélyítésével. 

Románia biztonsági környezetéhez hasonlóan, a román biztonságpolitikai elképzelések-

ben, valamint a kockázatokhoz társított fő koncepciókban sem prognosztizálható jelentős vál-

tozás. Néhány hangsúlybeli eltéréstől eltekintve erre utalnak a 2009-2012. közötti időszakra 

vonatkozó kormányzati külpolitikai célkitűzések,
91

 melyekből egyértelműen kirajzolódik a 

román törekvések kis mértékű dinamizálódása, kitágulása és egy kedvezőbb geopolitikai 

helyzetben lévő, magabiztosabb Románia-kép kontúrja. Az immár regionális és globális célo-

kat kitűző román külpolitika lényegében a világ összes jelentős gazdasági-politikai gócpontja 

iránt érdeklődést mutat. Így nem újszerű román külpolitikai törekvés – és természetesen nem 

is példa nélküli – az uniós tagsági viszony megerősítésének szándéka, amelyre az osztrák dip-

lomata és történész idevágó megállapítása alapján meg is van minden esélye: „Európa mélyen 

elmerült az új földrajzi vitákba közlekedési folyosókról, migrációs útvonalakról, energiafo-

gyasztásról, üzemanyag-vezetékek útvonalairól Keletről Nyugatra és Nyugatról Keletre.‖
92

 

                                                 
91 A Román Külügyminisztérium honlapja, http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=35181  
(2010. május 10.) 
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 Emil Brix: Közép-Európa befejezetlen története. A határok iránti különös sóvárgásról a fal ledőlése után. 

Európai Utas 2009/2. 53. o. (T.S. kiemelése) 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=35181
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Románia így tovább tudná növelni a Fekete-tenger stratégiai jelentőségét a tengerparti orszá-

gok EU-projektekbe vonásával, de hiába valónak látszik közvetlen részvétele a régiós konflik-

tusok megoldásában, mint ahogy a 2006-os stratégiában megfogalmazott óhajtól eltérően, 

immár az USA katonai jelenlétét sem invitálja azok megoldására! Az előzőekben kifejtett 

földrajzi kötődést figyelembe véve pedig ugyancsak nem meglepő célkitűzés – a tenger mel-

lett – a Kárpátok és a Duna által képviselt gazdasági, turisztikai és kulturális lehetőségek lehe-

tő leghatékonyabb kihasználásának terve.  

A román külpolitika folytatni kívánja a román biztonsági érdekek regionális és globális 

szintű artikulálását, melynek keretében megerősíti, és ha lehet, növeli részvételét a nemzetkö-

zi missziókban. Speciális érdeklődését fenntartja Afganisztán iránt, ahova további 600 fő ki-

helyezését irányozta elő. Ezen kívül szeretné elérni Európa figyelmének megtartását Kelet-

Európa és a kaszpi-térség problémái, illetve a befagyott konfliktusok megoldásában. Keleti 

irányú külpolitikáját és Moldovával való viszonyát tekintve továbbra is támogatni fogja szom-

szédja uniós aspirációit, emellett kétoldalú keretek között fejlesztené a kereskedelmi, szállítá-

sai, energiai és oktatási kapcsolatokat és ösztönözné a romániai befektetéseket. A dnyeszter-

melléki kérdésben Moldova szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartásával 

képzeli el a mielőbbi megoldást. Az orosz jelenlét azonban ezt gyakorlatilag kétségessé teszi, 

és Európa sem törekszik az Oroszországgal szembeni konfrontációra. A korábbi elképzelése-

ket követve Románia kiemelt figyelmet szentel a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közti stra-

tégiai kapcsolódásoknak, melyek révén erősíti kétoldalú kapcsolatait Közép-Ázsia országaival 

és támogatni tudja a térséget érintő uniós kezdeményezéseket. A közép-európai országokkal 

fenntartott kapcsolatai folytatásában pedig a pragmatikus politizálást favorizálja. 

Eddigi mondanivalónk összegezéseként azt vélelmezzük, hogy földrajzi helyzete és 

természetföldrajzi adottságai, valamint a környező nagyhatalmi struktúra alapján Románia 

nemcsak földrajzi, hanem geopolitikai értelemben is átmeneti helyzetben, útkereszteződésben 

van. Ez a pozíció egyfelől azzal a hatással jár, hogy Románia geopolitikai helyzete, jelentősé-

ge és lehetőségei nagymértékben, általában fordítottan arányosak az országot, illetve a közvet-

len térségét érintő nagyhatalmi érdekellentétek és feszültségek intenzitásával, másfelől azon-

ban hatékonyan tudja támogatni a hagyományosan jó helyzetfelismerő és manőverező képes-

séggel rendelkező román külpolitikát, nemzetközi érdekérvényesítését. A nagyhatalmi politi-

kának azonban továbbra is inkább követője, mint formálója lesz, de méreténél és gazdasági, 

katonai potenciáljánál fogva Románia a régió egyik meghatározó országa, rövidtávon (min-

denképpen) és középtávon (valószínűleg) a két nagy szervezet (EU és NATO) keleti határa, 

képletesen szólva keleti kapuja maradhat. Kapu-helyzete értelemszerűen addig állhat fenn, 
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amíg keleti térsége nem stabilizálódik, illetve a NATO- és/vagy EU-bővítés nem terjeszkedik 

tovább Ukrajna, Moldova, Grúzia, Törökország felé. Ezzel párhuzamosan alakulhat a Fekete-

tenger geopolitikai helyzete is. Mindaddig, amíg partvidéke nem kerül közvetlenül a nyugati 

érdekszférába (természetesen Oroszországot leszámítva), illetve az integráció közvetlen ható-

körébe, geopolitikai értelemben nyitott terület maradhat Románia – így a NATO és az EU – 

számára. Ebből a szempontból tehát Romániának az az érdeke, hogy kitűzött célja szerint „di-

namikus, demokratikus és stabil vektorként‖, a nyugati gazdaság és biztonság közvetítőjeként, 

minél hosszabb ideig tudjon fellépni a tőle keletebbre fekvő, a nyugat által instabilnak aposzt-

rofált országok és térségek felé. Ezt is addig tudja megtenni, ameddig az érintett országok 

integrációja nem követezik be, hiszen azzal a román közvetítő szerep és az iránta mutatkozó 

nyugati igény egyre inkább korlátozódna, ami magában hordozná egy jelenleg Csehországhoz 

hasonló, zárt geopolitikai helyzetbe kerülés veszélyét. Mindebből az a következtetés vonható 

le, hogy a kapu-helyzet fenntartása érdekében Romániának egy elhúzódó – biztonságát ér-

demben nem veszélyeztető, illetve kezelhető mértékű veszélyeket és kockázatokat jelentő – 

alacsony intenzitású térségbeli konfliktushelyzet fennmaradásához fűződik érdeke. Mivel jó 

eséllyel valószínűsítheti, hogy Oroszország belátható időn belül nem adja fel befolyását és 

érdekeltségeit az érintett térségben,
93

 okkal számíthat ennek a helyzetnek a – legalább közép-

távon való – tarthatóságával. Ily módon (látszólag) teljes mértékben tudja támogatni a régió 

stabilizálását, akár a befagyott konfliktusok nemzetközi részvétel bevonásával történő megol-

dását is. 

A román koncepciókban megfogalmazott kaukázusi orosz jelenlét elleni óvatos román 

presszió is a dnyeszter-melléki konfliktus megvilágításában kaphat értelmet. Itt fedik át egy-

mást közvetlenül Oroszország és Románia érdekei, s az orosz „békefenntartó‖ erőknek ott-

hont adó terület felett de iure rendelkező Moldova Romániához történő valamikori (remélt) 

csatlakozását a román külpolitika is rendszeresen napirenden tartja. Egyik legfontosabb kül-

politikai célját azonban éppen a speciális román kapu-helyzet gátolja, mert a közeli Schengen-

i csatlakozás nagymértékben korlátozza (szabályozza) a román-moldovai határszakasz átjár-

hatóságát. A moldovai kérdésben ezért egyre sürgetőbb román külpolitika várható „közel-

külföldje‖ uniós támogatására, mielőbbi integrálására, mert az emberek, a tőke stb. szabad 

áramlását Románia és Moldova között csak az EU-integráció (és egy újabb Schengen) tudja 

majd biztosítani. A román törekvéseket persze még az is bonyolítja, hogy a közele-
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 Az orosz külpolitika prioritásaira, ébredésére: Deák András György: Főnix a kalitkában? Az orosz külpolitika 

elmúlt tíz éve. Külügyi Szemle 2009/2. 24-39. o. Gyarmati István: A medve újra élesíti körmeit: cirkusz vagy 

valóság? Külügyi Szemle 2010/2. 41-63. o. 
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dés/távolodás kérdésében maga a moldovai belpolitikai élet jelentős mértékben megosztott, de 

rövidtávon sem a moldovai orosz érdekmúlás, sem a moldovai belpolitika és társadalom uni-

formizálódása nem várható. Románia számára kedvező jeleket egyelőre a jelenlegi – a kom-

munistákat 2009-ben felváltó – nyugat-barát moldovai vezetés politikája mutathat, mivel 

szimbolikus gesztusként elkezdték a közös határ mentén húzódó szögesdrót kerítések lebontá-

sát. Az uniós tagságig tehát még sok tennivalója van mindkét félnek, de arra számítani lehet, 

hogy még hangsúlyosabb lesz a szerepe a kettős román (moldovai) állampolgárság intézmé-

nyének. Mindez pedig közvetetten Magyarország esélyeit is növelheti a magyar-román kap-

csolatok számos érzékeny területén. 

Magyarországhoz fűződő kapcsolatait Románia alapvetően keletre néző regionális, kö-

zéphatalmi ambíciói közvetlenül nem érintik, viszont a két ország nemzetközi megítélését, 

súlyát és elismertségét tekintve mégiscsak visszahatnak rá. Természetesen a szövetségi tagsá-

gokból eredően rengeteg olyan kihívás és cél van (terrorizmus, Afganisztán, Nabucco stb.), 

melyeket mindkét ország magáénak vall és bennük együttműködik. A közös kormányülések is 

hatékonynak bizonyultak a párbeszéd fenntartásában, valamint kézzel fogható eredménnyel 

kecsegtet a Románia és Magyarország közötti közúti, vasúti, és vízi infrastruktúra korszerű 

összekapcsolása, a határ menti régiók közös fejlesztése, az euro-régiós fejlsztések folytatása. 

Örvendetes, mindkét fél stratégiai célját szolgálja a Budapest-Bukarest-Konstanca nagysebes-

ségű vasútvonal jövőbeni megvalósításáról szóló egyezmény. A modern közlekedési és szállí-

tási kapacitás növelné Románia csatlakozási lehetőségét Nyugat-Európa felé (a Duna lassú, a 

közút pedig egyre drágább), számunkra pedig a keleti irányú gazdasági bővülés egyik alapja 

lehet. Rendszeresek a védelmi minisztériumok és a haderők közti találkozók, melyek egymás 

katonai, biztonsági, illetve katasztrófavédelmi képességeinek reciprok kiegészítését céloz-

zák.
94

 A bizalomerősítés szempontjából végül jelentős eredménynek tartjuk az alulról jövő 

kezdeményezéseket, például a két ország történészei közti, több évre visszatekintő fokozato-

san mélyülő szakmai viszonyt.
95

 

Úgynevezett nemzetpolitikai érdekeinkről szólva, a mintegy másfél milliós romániai 

magyar kisebbség helyzetének megnyugtató rendezése és a székelyföldi területi autonómia 

elérése kelt feszültséget, amelynek feloldása  a közeljövőben (is) a két ország, szélesebb érte-
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 Magyarország Nagykövetsége (Bukarest), www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RO/hu/Bilateralis/ 

politikai_kapcsolatok.htm (2010. május 10.) 
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 Úgy véljük, Szász Zoltán következő, valójában a történetírás berkein túlmutató gondolatai kellőképpen érzé-

keltetik geopolitikai viszonyunk és egymásra utaltságunk sajátosságait: „A történelem összeköti a magyarokat 

és románokat. Vegyük tudomásul, hogy az ellentétek is. […] még az ellentétekről is lehet, sikerülhet valóságos, 

értékes tanácskozást barátian lefolytatni – nem diplomata módra.‖ Szász Zoltán: Politika és szaktudomány kö-

zött – magyar-román történetírások egymás mellett. Európai Utas 2009/1. 41. o. 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RO/hu/Bilateralis/
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lemben Magyarország és szomszédai belügye marad. Azért gondoljuk így, mert a nemzetközi 

megítélésének, súlyának növelése érdekében tett jelentős és sikeres román erőfeszítések azzal 

a járulékos következményekkel is járnak, hogy – amíg a magyarság helyzete nem éri el a 

Ceauşescu-i idők mélypontját – a nemzetközi/európai közegek gyakorlatilag érdektelennek 

vagy megosztottnak mutatkoznak. Példaként említhetjük Sólyom László szlovákiai határátlé-

pésének megakadályozását (2009. augusztus 21.), vagy a Koszovó elismerése körül kibonta-

kozó európai megosztottságot, melyet sokan, saját érdekeiktől vezérelve, a kisebbségi sorban 

élő nemzeti közösségek precedens teremtő értéke alapján ítélték, ítélik meg. Románia érdekes 

módon először az erdélyi, székelyföldi párhuzam miatt tagadta meg az új utódállam elismeré-

sét, de később már a két ügy bárminemű összefüggését is cáfolta, mondván Romániában nem 

alkalmaztak katonai erőszakot a kisebbség ellen. A nagyhatalmak felől sem várható a magyar 

nemzetiségi törekvések melletti egyoldalú kiállás. A régiónkhoz geopolitikai szempontból 

közel álló Oroszország támogatása kizárható, de az USA részéről sem valószínűsítünk egyér-

telmű állásfoglalást, mivel mindkét országgal kiegyensúlyozott szövetségesi és bilaterális 

kapcsolatokat ápol. Az Egyesült Államok magyar részre hajlását pedig eleve annulálják az 

egyre szorosabbra fonódó romániai katonai és gazdasági érdekeltségei. Az autonómia ügyé-

ben azért sem várunk jelentős előrelépést, mert elutasítását a román államfő (többszöri) kinyi-

latkoztatásain kívül az Alkotmányban és a nemzeti biztonsági stratégiában is rögzített egysé-

ges, oszthatatlan román nemzetállam, illetve – nem utolsó sorban – Románia földrajzi egysé-

gének jelszavai bástyázzák körbe.  

Valamivel könnyebben megjósolható a kettős magyar állampolgárság bevezetésének, 

kiterjesztésének romániai reakciója. A kettős állampolgárság intézménye azonban önmagában 

is felvethet elvi aggályokat, mivel kiindulópontját lényegében a két nemzetállamhoz 

egyidőben való tartozás ellentéte feszíti. Viszont a nemzethez tartozás, a külföldön élő közös-

ségekért érzett felelősség és gondoskodás alapelve román nézőpontból is (meg)érthető.
96

 Ösz-

szevetve a magyar döntést és az ellen hozott szlovák parlamenti határozatot (2010. május 26.), 

valamint a magyarhoz hasonló román kettős állampolgárság példáját (precedensét) – optimis-

ta lévén – arra számítunk, hogy a jószomszédi kapcsolatokra és a számára fontos (mint láttuk, 

biztonságpolitikai szempontból is fontos!) demokráciára hivatkozva Románia – akár 

támogatólag, akár hallgatólagosan – melléáll vagy elfogadja. Azzal együtt, hogy a magyar 

parlamenti döntést meggátolni nem tudja, nagy valószínűséggel diszkriminatív intézkedéseket 
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 Vö. újabban a Kisebbségkutatás 2010/1. számának idevonatkozó írásait, benne például Talpai Lóránt: A kettős 

állampolgárság lehetősége különböző szempontok alapján (19-30. o.) és Korhecz Tamás: A kettős állampol-

gárságról (11-18. o.) címmel kifejtett véleményét. 
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sem hoz. Ugyanakkor együttesen mérlegelheti a magyar állampolgárságot a székely területi 

autonómia kérdésével, amely ellen bármikor fel is használhatja. Mert erősen kétséges, hogy 

Románia jó szemmel nézné, jóváhagyná a több százezres – potenciálisan (kettős) magyar ál-

lampolgárságú – székely közösség területi elkülönülését is. A területi autonómia céljának 

megtartása mellett mindenesetre jó eséllyel lehet törekedni és tárgyalni a magyarságnak bizto-

sítandó jogok kiterjesztése érdekében. Magyarország érdekérvényesítő képességét vélemé-

nyünk szerint a két ország, illetve nemzet polgárai és politikusai között fennálló bizalmi tőke 

mélysége, valamint a kiegyensúlyozott, kölcsönös érdekek és előnyök mentén folytatott két-

oldalú kapcsolatok alapozhatják meg, amit hatékonyan egészíthetnek ki az Unión és a NATO-

n belüli szövetségesi együttműködés különböző formái.  

Elemzésünket és a román biztonságpolitika tárgyalt aspektusait összefoglalva azt ta-

pasztaljuk, hogy szomszédunk eredményesen keres és talál támaszt a biztonság területén. 

Mindezt az aktív NATO- és EU-tagsági politikára, az USA-val fenntartott stratégiai partner-

ségi viszonyra, valamint az aszimmetrikus fenyegetésekhez (értsd Közel- és Közép-Kelet) 

való közelségére alapozza, és – természetes módon – igyekszik kihasználni a földrajzi helyze-

téből adódó lehetőségeit. Kettős integrációja óta kétségkívül javult Románia biztonsági hely-

zete. Ennek eredményeként, a Nyugat bizalmát élvezve, a demokrácia és a (viszonylagos) 

gazdasági jólét potenciális megtestesítője és exportőre lehet a tőle keletebbre eső államok, 

Ukrajna, Moldova, valamint a kaukázusi válságövezet felé. Katonáinak, illetve katonai infra-

struktúrája egyes részeinek a NATO (USA) rendelkezésére bocsátásával pedig egy valóban 

értékes, szövetségesi (partneri) hídfőként vehet részt a közel-keleti válságkezelésben. Térség-

beli szerepét, nyugati és amerikai szempontból fontos és látható vonzerejét az is jelentősen 

emeli, hogy Románia a szövetség legkeletibb, legkedvezőbb földrajzi helyzetű, nem szláv és 

nem iszlám országa. Bevezetőnkre visszautalva úgy véljük, hogy Romániát egyre kevésbé 

nevezhetjük útkereső országnak.
97

  Ma már jobban illene rá a manőverező jelző, mert földrajzi 

és geopolitikai helyzeténél fogva erre az útra talált rá; történelmi hagyományai is idevezették. 

Ez az út több lábbal ugyan, de járhatónak bizonyul és – térségbeli összehasonlításban is – 

sikeresen támogatja az ország biztonságpolitikáját, nemzeti érdekeit. 

Végül még egy, talán nem kevésbé mellékes, szubjektív észrevétel. Rövidtávú prognó-

zisunk időszaka nagyjából lefedi a 2009-ben újraválasztott Traian Băsescu következő termi-
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 Az „útkereső‖ jelző Romániához illesztése Hajdú-Moharos József (1957-2001) geográfus nevéhez kötődik, aki 

munkássága jelentős részét a román-magyar földrajzi harmonizáció és párbeszéd előmozdításának szentelte. 

Ezirányú tevékenysége felettébb aktuálissá válhat – a román parlament 2010. május 18-i jóváhagyó döntése 

nyomán – a romániai magyar (kisebbségi) nyelvű földrajzoktatás kiszélesítésében, hiszen a tankönyvkészítők-

nek nemcsak nyelvi, hanem értelmezésbeli, geopolitikai ellentmondásokat is meg kell oldaniuk. (Például: az 

Erdélyi-Középhegységet a román földrajz a Nyugati-Kárpátokkal azonosítja.)  
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nusát, ami azért lehet jelzésértékű, mert – az állam és a Legfelső Védelmi Tanács elnökeként 

– személyében is őrködik a román stratégiaalkotási folyamatok felett. Az államfő meghosz-

szabbított mandátuma tehát szintén afelé mutat, hogy Románia fő külpolitikai irányvonala 

néhány éven belül nem nagyon változik, a biztonságpolitikai hangsúlyok, döntések is várható-

an az államfő eddigi elképzeléseit, logikáját fogják tükrözni. S legvégül, az amerikai alelnök 

gondolatai szintén Románia és vezetője erőfeszítéseit látszanak visszaigazolni: „Az európai 

országok közötti kapcsolatoknak nem csak európai országok révén kellene léteznie. Ebben a 

térségben – a történelem, a földrajz és a szükségszerűség miatt – Közép-Európa országai jó 

helyzetben vannak ahhoz, hogy egész Európát vezessék. […] Kelet-Európában továbbra is 

vannak országok, amelyek még küzdenek azért, hogy erős demokratikus berendezkedést és 

lüktető piacgazdaságot hozzanak létre. Vajon hol találnak jobb példát a közép-európai orszá-

goknál, amelyek húsz évvel ezelőtt nagy bátorsággal és elkötelezettséggel cselekedtek, és az 

elmúlt húsz év során a fenntartható fejlődés útján haladnak? Önök nyújthatnak segítő kezet 

Moldovának, Grúziának és Ukrajnának a stabilitáshoz és jóléthez vezető úton. Elérkezett az 

idő, hogy Önök vezessenek. Örményország, Azerbajdzsán és Belorusszia is hasznot húzhat az 

Önök tapasztalataiból.”
98

 

                                                 
98

 Részlet Joe Biden "Az Egyesült Államok, Közép-Európa és partnerség a 21. században" című beszédéből, 

melyet a rakétapajzs-telepítési tárgyalásai során, 2009. október 22-én tartott a bukaresti Központi Egyetemi 

Könyvtárban. Forrás: Az Egyesült Államok Nagykövetsége (Budapest) honlapja, 

http://hungarian.hungary.usembassy.gov/biden_bucharest.html (2010. május 10., T.S. kiemelése) 
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Szilágyi Imre 

Biztonságpolitikai perspektívák a nyugat-balkáni régióban 

 

Az egyik legfontosabb probléma, hogy a térséget annak ellenére sem kezelhetjük egy-

ségként, hogy a nemzetközi közösség nagyjából 2000 óta alkalmazza a Nyugat-Balkán megje-

lölést. Ez elnevezés a volt Jugoszlávia köztársaságait, mínusz Szlovéniát, plusz Albániát fedi.  

Nyilvánvaló, hogy az éppen most NATO-taggá váló és előrehaladott EU-tárgyalásokat folyta-

tó Horvátország és a nemzetközi irányítás alatt álló Koszovó nem tekinthető azonos bizton-

ságpolitikai kockázatokkal bíró országnak. Az alábbiakban Albániát csak érintőlegesen tár-

gyalom, mert az kívül esik kutatási területemen, viszont ugyancsak érintőlegesen megemlítem 

Szlovéniát is. 

Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a térségben stabilizálódott a destabilitás. 

A fegyveres összecsapások ideje lezárult, 1999 óta alacsony intenzitású konfliktusokra is csak 

időnként kerül sor (2001 Makedónia, Észak-Mitrovica 2008. február-március). A térség azon-

ban egyáltalán nem stabil, mindenekelőtt a megoldatlan szerb és albán kérdés miatt, de van-

nak olyan kisebb feszültségek is, amelyek ugyancsak befolyásolják a térség stabilitását.  Ide 

tartozik a szerbiai belpolitikai helyzet, a boszniai horvátok problémája, Horvátország megol-

datlan határvitája Montenegróval, Boszniával és Szlovéniával stb. Az is leszögezhető, hogy a 

helyzet többé-kevésbé változatlanul marad a következő néhány évben is, hiszen az alapvető 

ellentétek lényegében megoldhatatlan problémákon nyugszanak. 

Bosznia-Hercegovina 

Az ország alapvető problémája, hogy a nemzetközi közösség különböző megfontolá-

sokból nemzetállamot igyekszik faragni egy olyan államból, amelyben nincsenek meg ennek 

feltételei. Egyrészt azért, mert Bosznia-Hercegovinát már a volt Jugoszláviában is három ál-

lamalkotó nemzet alkotta, s ez így maradt a Daytoni Szerződésben is. Másrészt azért, mert az 

államalkotó nemzetek az etnikai tisztogatások után is rendkívüli módon keverednek egymás-

sal.  Mindegyik boszniai nemzet szentül meg van győződve arról, hogy a háború idején ő hoz-

ta a legnagyobb áldozatokat és veszteségeiért a másik két nemzet a felelős. Ez a tény már ele-

ve komoly megterhelést jelentene a megbékélési folyamatra, de a helyzetet tovább nehezíti 

még két tényező.  
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Az egyik az, hogy miképpen gondolkodnak a fundamentalista muzulmánok, akiknek 

legismertebb politikai képviselője Haris Silajdžić. Silajdžić álláspontja szerint Boszniában 

egy nemzet van, a boszniai, amelynek tagjai  három vallási felekezethez tartoznak. Körülbelül 

olyan ez, mintha valaki azt mondaná, hogy a magyarok mind magyarok, bár vannak közöttük 

katolikusok és protestánsok is, a vallási különbség nem lehet nemzet-megosztó tényező.  

Boszniában azonban nem alakult ki olyan közös nemzettudat, amelyre  Silajdžić hivatkozik, 

ezért a vallási hovatartozás igenis jelentős identitás képző. Mivel a szerbeknek és a 

horvátoknak önálló nemzettudata van, ezért rövid távon egészen biztosan nem lehet 

kialakítani a bosznai nemzettudatot. Ráadásul a fundamentalista szóhasználatban túlságosan is 

közel került egymáshoz a bosnyák (bošnjak) és a boszniai (bosanac) kifejezés, ami szerb 

részről további gyanakvásra ad okot. Mindehhez járul, hogy szerb oldalon nagyon ügyes 

populista politikus (Dodik) használja ki a muzulmán fundamentalizmus említett elemeit a 

szerb nemzeti identitás, illetve a Republika Srpska érdekeinek  ki- és túlhangsúlyozására. 

A másik említett tényező a nemzetközi közösség gyakran igen szerencsétlen 

hozzáállása. E (legtöbbször nyíltan meg nem fogalmazott) szerencsétlen hozzáállásnak kettős 

gyökere van, amelyek sajnálatos módon, szinte teljesen azonosak a muzulmán 

fundamentalisták érveivel. Az egyik érv, hogy a szerb entitás népirtás eredményeképpen jött 

létre, ezért bizonyos értelemben nem tekinthető teljes értékű entitásnak. A másik érv az, hogy 

a Daytonban létrehozott alkotmány mára már elavult, ezért modern, az euroatlanti integráció 

követelményeivel összhangban álló alkotmányt kell létrehozni. Az új alkotmány láthatóan 

centralizáló jellegű kellene legyen. Ez nagyon is megfelelne Silajdžić elképzeléseinek, és éles 

ellenkezést vált ki Dodikból. Egyfelől azért, mert az új alkotmány értelmében valóban 

csökkenne a szerb entitás illetékességeinek köre, s ezt a tényt ő propagandája egyik fő 

eszközként használ. Másfelől azért, mert az illetékességi körök csökkentése (például a 

rendőrség ügyében) adott esetben olyan jogok megvonását érintheti, amely jogok birtokában 

fedezhető a szerb elit és a szervezett bűnözés kapcsolata. Az érem másik oldala, hogy szerb 

részről viszont a muzulmánok és a muzulmán terrorizmus összefüggéseit igyekeznek 

(túl)hangsúlyozni, amit viszont a muzulmánok egy része saját identitása megsértéseként él 

meg. 

A nemzetközi közösség jelenlegi magatartása azért is sajátos, mert miközben 

hangsúlyozzák, hogy miylen fontos néhány olyan dolog átalakítása, ami a szerb entitást érinti 

érzékenyen, aközben kevés szó esik arról, hogy a központi hatalom megfelelő működését 

legalább annyira, vagy talán még inkább akadályozza az a tény, hogy a bosnyák-horvát 

föderáció 10 kantonból áll, s ezek érdekeinek összehangolása egyáltalán nem bizonyul 
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problémamentesnek. Részben éppen ebből fakad, hogy amíg a(z egységes) Republika Srpska 

viszonylag sikers gazdaságot mondhat magáénak, addig a föderáció komoly gazdasági 

problémákkal küzd. 

Úgy tűnik ugyan, hogy az EU és a jelenlegi nemzetközi főképviselő a prudi folyamat 

támogatásával a kompromisszumos megoldást és a folymatos (lassú) haladást helyezi előtérbe 

ezt a helyes törekvésüket azonban két oldalról is veszély fenyegeti. Egyfelől az a tény, hogy 

Silajdžić nem támogatja az említett folyamatot, másfelől az, hogy az amerikai adminisztráció 

egy része a nyomásgyakorlást sem kizárva, gyors haladást szeretne felmutatni. Bár a nyomás-

gyakorlást szükségesnek tartom, az amerikai buzgólkodást – akár esetleges rövidtávon felmu-

tatható eredmények felmutatása esetén is – közép- és hosszútávon károsnak, a stabilitásra 

nézve veszélyesnek tartom. Szerencsés megoldásnak az amerikaiak és Silajdžić által eddig 

élesen elutasított föderatív államalakulatnak létrehozását tartanám, persze azzal, hogy ez nem 

járhat együtt a joggal nehezményezett veszélyes változatok elfogadásával (így pl. nem jöhet 

szóba komoly lakosság-, illetve területcsere, illetve meg kell tiltani a föderációból való kilé-

pést.) 

Szerbia-Koszovó 

A boszniaihoz hasonló csapdahelyzet alakult ki Koszovó területén. Jelenleg még az új 

állam jogi státusza is bizonytalan, hiszen az ENSZ dokumentumai, a  főtitkár és néhány fon-

tos tagállam továbbra is érvényesnek tekintik a  BT 1244-es határozatát, amelynek értelmében 

a terület Szerbia része.  Ezt a problémát a Szerbia beadványát tárgyaló Hágai Nemzetközi 

Bíróság bármilyen értelmű döntése sem lesz képes feloldani. Jelenleg nagyon is jól látható, 

hogy patthelyzet alakult ki: az EULEX már elfoglalta a helyét, de az UNMIK továbbra is Ko-

szovóban maradt, Észak-Koszovóban pedig a csendes megosztás megvalósulásának vagyunk 

tanúi, miközben a nemzetközi közösség hivatalosan még kitart amellett, hogy Koszovót nem 

lehet felosztani. Amint a világ jó néhány más válsággóca mutatja ezt az állapotot, viszonylag 

hosszú időpontra be lehet fagyasztani. Elvileg a koszovói politikusoknak érdekében állhatna, 

hogy beleegyezzenek Észak-Koszovó elszakadásába, hiszen ott integrálhatatlanul sok szerb és 

viszonylag kevés albán van, de ezt a leghatározottabban elutasítják. Bár erről a koszovói albán 

politikusok soha nem szólnak, nagy valószínűséggel olyan helyzetet kívánnak teremteni, ami-

kor Észak-Koszovót el lehetne cserélni az albánok lakta Preševóval  és Bujanovaccal. Nem 

teljesen lehetetlen, hogy a szerbiai politikusok egy része is így gondolkodik. Addig azonban 

ez a téma nem kerülhet napirendre, amíg a szerbek úgy nem érzik, hogy nem kínálkozik más 
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megoldás az észak-koszovói szerbek ügyének menedzselésére, mint a területcsere. Ezt a fel-

ismerési folyamatot egyfelől a Hágai Nemzetközi Törvényszék szerb szempontból kedvezőt-

len döntése, illetve a koszovói hatóságoknak a szerbeket kellemetlenül érintő döntései fel-

gyorsíthatják, de akkor még mindig hosszú tárgyalások következhetnek a területcsere részlete-

iről, a Koszovóban maradó szerbek érdekeinek védelméről. Annál is inkább, mert nem sok 

realitása van a multikulturális Koszovóról szóló nyugati diskurzusnak. Bár a  koszovói kor-

mány hivatalosan ugyanezt hirdeti, a két nemzeti közösség tagjai láthatóan nem sokat törőd-

nek ezzel az elvvel.      

A szerbiai politikai erők nem törődnek be Koszovó elvesztésébe és egymást zsarolják 

annak bizonyításával, hogy melyikük Koszovó igazi védelmezője. Jelenleg nincs jele annak, 

hogy ezzel a politikával középtávon, akárcsak az EU integráció érdekében is hajlandók lenné-

nek felhagyni, Koszovó ügye tehát a szerbiai belpolitikai élet egyik instabilizáló tényezője. 

Egészen nyilvánvaló, hogy a szerb politikusok továbbra is azon az állásponton lesznek, hogy 

csak úgy hajlandók az EU integrációra, ha az EU Koszovót Szerbia részeként kezeli majd. 

Ráadásul a Horvátország utáni EU-bővítés perspektívái jelenleg egyre inkább a ködbe vesz-

nek. Nem csupán a nyugat-balkáni helyzet megoldhatatlansága miatt, de azért is mert az EU 

tagállamok egy része nem hajlandó elismerni Koszovó önállóságát. Az EU integrációs folya-

mat esetleges lelassulása pedig egészen bizonyosan a radikálisabb szerb politikai erőknek 

kedvez majd.  Kisebb mértékben ugyan, de szintén destabilizáló tényezőnek számít a Vajda-

ságban tapasztalható helyzet.  Egyfelől arra utalok, hogy a vajdasági statútum ügye a további-

akban is a megoldhatatlan kérdések körébe tartozik. Tovább bonyolítja az ügyet, hogy egyes 

politikai erők pártérdekeiknek megfelelően használják föl a statútum ügyét, miközben a de-

mokratikusabbnak ítélt politikai erőkben ugyancsak nincs meg a politikai akarat arra, hogy a 

regionalizálás irányába mutató megoldást fogadjanak el. Röviden: a szerbiai politikai erők 

döntő többsége, eltérő rétorikával ugyan, de nem érdekelt abban, hogy Vajdaság nagyobb 

önállóságát törvénnyel rendezzék. Másfelől azt emelném ki, hogy (az előbbiekben elmondot-

takkal részben, de csak részben összefüggésben) a vajdasági szélsőségesek tevékenysége to-

vábbra is aggasztó, egyáltalán nem csökken a magyarok ellen elkövetett támadások száma és 

jellege. Ez a jelenség legalább 2004 óta mérgezi Magyarország és Szerbia viszonyát, s meg-

ítélésem szerint arra kell számítani, hogy a helyzet számos okból nem rendeződik majd sem 

rövid- sem pedig hosszú távon. Úgy gondolom, hogy a koszovói szerbek helyzetének valami-

lyen rendezése elvileg jótékonyan hathatna ugyan a Vajdaság ügyére is, úgy gondolom azon-

ban, hogy a nemzetközi közösség a továbbiakban is egyedi ügyként kívánja majd felmutatni a 

koszovói rendezés során megvalósított megoldásokat. Annál is inkább, mert rendkívüli mó-



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 140 

don tartanak attól, hogy bizonyos megoldások (például a Koszovó és Szerbia közötti esetleges 

területcsere) a térség más részeire is instabilizáló hatást gyakorolnak majd. 

Makedónia 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a makedóniai albánok ügye a továbbiakban is instabilizáló 

tényező marad, méghozzá olyan, amelyre erős hatást gyakorolnak a koszovói események. Ez 

még akkor is igaz, ha az utóbbi időben jelentősen javult a makedóniai belső helyzet, s ezen 

belül a makedónai albánok helyzete. Az ország állapotának javulását nem könnyíti meg a Gö-

rögországgal folytatott névvita, ami immár meglehetősen hosszú idő óta tovább nehezíti Ma-

kedónia integrációját. 

A horvátok határvitái 

A horvát-szlovén határvita fontos eleme, hogy amíg a horvátok ezt mindenekelőtt nem-

zetközi jogi problémának tekintik, és ezért a Hágai Nemzetközi bíróság előtt szeretnék ren-

dezni, addig a szlovénok biztonságpolitikai és egyéb szempontokat is fontosnak tartanak. Ők 

ezért szeretnék más fórumokon megvitatni ezt az ügyet. Én úgy vélem, hogy a szlovénok kö-

römszakadtig harcolni fognak az alanyi jogon járó tengeri kijáratért, ezért a nemzetközi köz-

vetítőknek egyáltalán nem lesz könnyű dolguk. Az ügyet persze tovább bonyolítja, hogy a 

horvátoknak (a kisebb jelentőségű szerbiai határvitán túl) tengeri határvitájuk van mind Bosz-

nia-Hercegovinával (Ploče), mind Montenegróval, amely utóbbi ügyben ugyancsak 

nemzetközi közvetítőkhöz kívánnak fordulni. Horvátország tehát részben  azért sem kíván 

engedni a szlovénokkal folytatot vitában, mert az számára kedvezőtlenül befolyásolhatná a 

másik két ügy kimenetelét. 

 

Végül szólni kell arról, hogy egyelőre ugyan nem lehet megítélni, miképpen 

befolyásolhatja az egyes országok belső stabilitását a gazdasági válság elmélyülése, illetve, 

hogy a belső instabilitás esetleges növekedése milyen mértékben növelheti a regionális 

instabilitást, de a regió biztonsági helyzetének megítélésekor ezt a szempontot is számításba 

kell venni. 
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Dr. Rácz András 

Közép- és hosszú távú biztonságpolitikai előrejelzés a balti 

államok és Belarusz vonatkozásában 

 

Figyelembe véve, hogy a vizsgált térség legfeljebb földrajzi szempontból alkot egysé-

get, ám politikai vagy gazdasági szempontból semmiképp sem, ezért jelen elemzés két fő, 

egymástól alapvetően eltérő részből áll. Az első fejezet a három balti államot érintő, valamint 

az általuk jelentett biztonsági kihívásokat igyekszik feltérképezni, míg a tanulmány második 

része a Belarusz Köztársaság helyzetével ill. kilátásaival foglalkozik.  

A három balti állam 

Katonai biztonság 

Mindhárom balti állam a NATO tagja, haderőik teljes mértékben integrálódtak az euro-

atlanti struktúrákba. Az időnként mindkét oldalról (baltiak ill. oroszok) elhangzó vérmesebb 

nyilatkozatok ellenére – különösen a 2008. augusztusi grúziai háború után - a katonai konflik-

tus teljes egészében kizárható, Moszkvának semmiféle hódítási vagy más, katonai agresszió-

val járó tervei sincsenek a balti államokkal kapcsolatban. Katonai képességei is egyre kevésbé 

tennének lehetővé bármiféle ilyen jellegű akciót. Noha Oroszországnak esze ágában sincs 

konfrontálódni a NATO-val, ezzel együtt a kisebb incidensek teljes egészében nem zárhatók 

ki
99

, már csak a kalinyingrádi támaszpontok forgalma és térség bonyolult (légi és tengeri) 

közlekedési viszonyai miatt sem. 

Nemzeti biztonságpolitikájukat tekintve mindhárom balti állam egyértelműen NATO-

párti, és a szövetségen belül is elsősorban az Egyesült Államokkal való együttműködést tekin-

tik elsődlegesnek. Mindhárom balti állam méretéhez képest felülreprezentáltan vesz részt a 

NATO és az EU válságkezelési akcióiban. Elsősorban Afganisztánba, illetve a balkáni és li-

banoni EU-missziókba küldenek katonákat, a túlságosan veszélyes iraki konfliktusból igye-

keznek kimaradni. A külföldi részvétel fő célja az ország „láthatóságának‖ növelése, és a szö-

vetségesi viszony megbecsülésének demonstrálása.  

                                                 
99

 A legutóbbi ilyen a 2005. október 23-án, Kaunas mellett sajátos körülmények között lezuhant orosz Szuhoj 

Szu-27-es harci repülőgép esete volt. 
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Litvánia 2005 óta saját PRT-t tart fenn Afganisztán Ghowr tartományában, és Dél-

Afganisztánban szolgál egy litván különleges alakulat is. Emellett a pristinai lengyel-ukrán 

közös zászlóaljhoz is be van osztva egy litván egység, Irakban pedig litván katonák is részt 

vesznek az iraki fegyveres erők kiképzésében és felkészítésében. Az afganisztáni műveletek-

hez Lettország egy északon, a meymaneth-i PRT-ben működő tűzszerész-alakulattal járul 

hozzá. Itt jelenleg mintegy száz lett katona szolgál. Emellett a lett hadsereg körülbelül egy 

szakasznyi erővel részt vesz a koszovói műveletekben, az iraki NATO Training Programme-

et pedg fegyverzet és felszerelés átadásával segítették. A három balti állam közül a legkisebb, 

Észtország jelenleg körülbelül 250 főt állomásoztat külföldön, a fő prioritást deklaráltan az 

afganisztáni NATO-művelet jelenti. Emellett egy észt aknakereső hajó vesz részt a NATO 

balti-tengeri aknamentesítő műveletében. A tallinni kormánynak a közelmúltig olyan tervei 

voltak, hogy a külföldön szolgáló katonák számát 2010-ig 350-re emelik, ezt azonban a pénz-

ügyi válság várhatóan meghiúsítja. 

A három balti állam NATO szerepvállalásának integráns részét képezi a Baltic Defense 

College (BDC) nevű katonai akadémia működtetése az észtországi Tartuban. Az intézmény 

amellett, hogy továbbképzési helyszínként működik a három balti hadsereg tisztikara számá-

ra, számos hallgatót fogad más NATO államokból, és a kelet-európai térség országaiból is.  

A BDC mellett az észt, lett és litván fegyveres erőkből álló Baltic Battalion zászlóaljra 

is fontos szerep hárul a balti államok NATO-beli tevékenységében. A 2007 óta működőképes 

alakulat mintegy 800 főből áll, ebből több, mint 500 főt a litván kontingens tesz ki. Az egysé-

get 2009. június elején késznek nyilvánították arra, hogy 2010 elejétől részt vegyen a NATO 

Response Force soros hathónapos váltásában. 

A litván és észt reguláris hadseregekben egyaránt vannak professzionális és sorozott 

alakulatok is, míg Lettország 2007-ben eltörölte a sorkötelezettséget, és áttért a professzioná-

lis haderőre. A reguláris fegyveres erők számára a mai napig a fő feladatot az ország területé-

nek védelmére való felkészülés jelenti, totális, minden erőforrást mozgósító, népfelkelés-

jellegű védelemi műveletek keretében, amely a nyílt összecsapás vállalása helyett a terep-

adottságok (óriási erdőségek) és a helyismeret kihasználására, gerilla-akciókra helyezné a 

hangsúlyt.  

A fenyegetettség érzete sajátos védelmi struktúrák kialakuláshoz vezetett. A reguláris 

hadsereg mellett mindhárom balti állam fenntart területvédelmi milíciákat is – ezek magukat a 

háború után a balti erdőségekben még közel tíz évig ellenálló „Erdei Testvérek‖ és egyéb ge-

rilla-alakulatok örökösének tekintik. Fontos különbség, hogy míg a reguláris erőkben nagy 

számban szolgálnak orosz anyanyelvű katonák is, ezek a félkatonai (de a reguláris hadsereg 
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„kölcsönadott‖ tisztjei által vezetett és kiképzett) egységek etnikailag homogének – a 2007 

tavaszi észtországi zavargások után az észt kormány a milícia komoly megerősítését rendelte 

el, hogy szükség esetén belső ellenséggel szemben is bevethetőek legyenek.  

Hozzá kell tenni azonban, hogy az orosz katonai támadás veszélye jelenleg éppúgy ki-

zárható, mint az orosz etnikumú lakosság bármiféle nagyméretű lázadása, felkelése, stb. is A 

2007 tavaszi észtországi zavargások – hasonlóan a 2006 őszi budapesti eseményekhez – bár 

nagy publicitást kaptak, valójan néhány száz (jelentős részben Oroszországból érkezett!) szél-

sőséges pár napig tartó akciói voltak, amelyek az ország működőképességét semmilyen for-

mában nem veszélyeztették. A katonai fenyegetettség folyamatos hangsúlyozása mostanra 

nem annyira a valós biztonsági helyzetet tükrözi, sokkal inkább arra szolgál, hogy biztosítsa a 

teürletvédelmi milíciákhoz kötődő, erősen konzervatív, nacionalista politikai elitek legitimá-

ciójának fennmaradását. Emellett az orosz politikai nyomással szembeni belső összetartás 

erősítésében is fontos szerepe van. 

Energiabiztonság  

Ugyancsak a szovjet múlt öröksége, hogy mindhárom balti állam kőolaj- és földgáz-

ellátás tekintetében a kilencvenes évek elején teljes egészében Oroszországtól függött – ami 

Moszkva nem is habozott kihasználni pl. az orosz kisebbségek jogaival kapcsolatos viták so-

rán. Ebből adódóan mindárom ország igyekszik csökkenteni az orosz irány szerepét saját 

energiaellátásában: Norvégiától ill. Hollandiától vásárolnak földgázt, Finnországtól és Svéd-

országtól áramot, stb. A legjobb helyzetben Litvánia van, ugyanis a Kalinyingrádot ellátó ve-

zetékek litván területen haladnak át, ez pedig ad bizonyos alkupozíciókat Vilniusnak. Észtor-

szág szinte teljes egészében svéd és finn importra támaszkodik. Lettország helyzete a leg-

gyengébb, lényegében teljes az orosz függés, amely kiterjed a lettországi ellátórendszerek egy 

részére is 

Az orosz függés nemcsak a tényleges energia-ellátás biztonságát veszélyeztet-

te/veszélyezteti, de a lett és litván területeken működő olajfinomítók gazdaságosságát is – 

hiszen ha nem jön az orosz nyersolaj, a finomító nem tud dolgozni, így profitot sem termel az 
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adott ország számára. Moszkva sok esetben politikai nyomásgyakorlásra használta-használja 

az olajellátást is.
100

  

A régóta tervezett, Balti-tenger alatt építendő orosz-német gázvezeték (Nord Stream) el-

sősorban Litvániát érintené kellemetlenül, hiszen – ha valóban megépül a kalinyingrádi leága-

zás – Vilnius elesne mind a tranzitjövedelmektől, mind az alkupozíciótól. Lettországnak és 

Észtországnak elsősorban politikai, továbbá környezetvédelmi aggodalmai vannak -  Tallinn 

nem is járult hozzá, hogy a vezeték észt felségvizeket érintsen, Lettország pedig komoly gaz-

dasági feltételeket támasztott. A vezeték megvalósíthatósága körül még mindig sok a kérdő-

jel: Hollandia ugyan csatlakozott a konzorciumhoz, de a szükséges anyagi források még min-

dig nem állnak rendelkezésre. Nem végleges a nyomvonal sem, még a tervezési folyamat 

sincs befejezve, az építkezés megindítása jelentősen késik. A vezeték tehát jelenleg inkább a 

politikai vitákban használt eszköz, mintsem belátható időn belüli realitás – ezzel együtt ko-

moly aggodalommal tölti el nemcsak a balti, de az érintett északi államokat (Finnország, 

Svédország, Dánia) is. 

A közhiedelemmel ellentétben azonban sem az Északi, sem a Déli Áramlat megépítése 

nem jelentené azt, hogy teljes mértékben kiiktatható volna akár Belarusz, akár Ukrajna tran-

zitszerepe. Moszkva ugyanis az elkövetkező évtizedre a jelenleginél jóval nagyobb mennyisé-

gű gázt kíván szállítani Nyugat-Európába, azaz a tranzitkapacitás még az Északi és a Déli 

Áramlat egyidejű megépítése is csak a megnövekedett igények kielégítésére lenne elég, az 

ukrán tranzit teljes kiváltása szóba sem jöhet, és a Belaruszon áthaladó energiatranzitot is 

egyelőre (kb. 2012-2015-ig) ) csak csökkenteni lehet, teljes egészében kiváltani nem. 

 

Nukleáris energia tekintetében eltérő a helyzet. Litvánia északi részén, Ignalinában
101

 

ugyanis működik egy Csernobil-típusú atomerőmű, amely nemcsak biztosítja az ország 

villamosenergia-ellátását, de még exportra is marad a termelt áramból, amit főleg Lettország-

nak és Észtországnak adnak el. (Alapvetően erre vezethető vissza, hogy Lengyelország fo-

lyamatosan elszabotálja azoknak a transzformátor-állomásoknak a kiépítését, amelyekkel Lit-

                                                 
100

 A legemlékezetesebb példa a litván Mazeikiu Nafta olajfinomító esete volt: a litván GDP kb. 2%-t (!) termelő 

cég a kétezres évek elején a Jukosz-tulajdonban volt. A Hodorkovszkij-ügy kirobbanását követően a litván ál-

lam kénytelen volt nagyon magas áron visszavásárolni, megakadályozandó, hogy a cég orosz állami kézbe ke-

rüljön. Amikor újra privatizálni akarták, az orosz Rosznyeft is a jelentkezők között volt. A tendert végül a len-

gyel PKN Orlen nyerte – nem sokkal ezután robbanás történt a finomító közpoti szivattyúállomásán, és hetekre 

leállt a termelés. Ezt követően Oroszország „karbantartási okokra‖ hivatkozva leállította a Mazeikiu Naftát el-

látó vezetéken a szálítást, ami azóta sem indult újra. Litvánia tehát kénytelen tengeri úton nyersolajat behozni, 

ami jelentősen csökkenti a finomító eredményességét. 
101

Az erőmű valójában egy Visaginas nevű falu mellett van, az elterjedt Ignalina nevet a legközelebbi nagyobb 

város után kapta. 
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vániát be lehetne kapcsolni a nyugat-európai villamosenergia-hálózatba – attól tartanak 

ugyanis, hogy Vilnius az olcsó litván árammal elárasztaná a lengyel piacot. Jelenleg Lengyel-

ország és Litvánia között nincs közvetlen villamosenergia-összeköttetés, erre csak Kalinyin-

grádon keresztül van lehetőség.)  

A térség rövid távon megoldandó, kiemelt fontosságú kérdése az ignalinai atomerőmű 

sorsa. Vilnius az uniós csatlakozás során vállalta, hogy 2004-ig bezárja az erőmű első, 2009-

ig pedig a második blokkját is. Az erőmű viszont körülbelül 70%-át fedezi Litvánia energia-

ellátásának,
102

 a bezárással kieső energiát pedig külföldről kellene megvásárolni. Az ignalinai 

erőmű pótlása érdekében a litván, lett és észt kormány közös vállalatot hozott létre egy új 

erőmű megépítésére. A projekt 2008. nyarán indult, az új erőmű átadásának várható időpontja 

2017-2018. Az elkövetkezendő szűk egy évtizedben tehát, amíg az új erőmű nem kezd el mű-

ködni, Litvánia külső energiafüggése jelentősen nőni fog. 

Gazdasági biztonság 

Különböző mértékben ugyan, de mindhárom balti állam erősen függ a külföldi hitelpia-

cok helyzetétől. Az utóbbi években a legstabilabb gazdasági növekedést Észtország produkál-

ta, elsősorban fejlett IT és kommunikációs szektorának köszönhetően. A kétezres évek elejé-

nek „túlpörgetett‖ fejlődése azonban itt is kifulladt, középtávon pedig várhatóan mindhárom 

balti állam gazdasága súlyos nehézségekkel fog szembenézni. Lettország és Litvánia már a 

2008 őszi pénzügyi válság előtt is két számjegyű inflációval küzdött, 2009. tavaszára pedig az 

észt gazdaság helyzete is megrendült. A tallinni helyzetet tovább súlyosbítja a belpolitikai 

megosztottság is: Ilves észt elnök a napokban szólította fel a kormánykoalíciót alkotó párto-

kat, hogy vessenek véget a hetek óta tartó vitáknak,
103

 és koncentráljanak végre a válság keze-

lésére. 

A pénzügyi válság Litvániában és Lettországban is tényleges gazdasági válságot idézett 

elő, közvetlenül ennek volt betudható Rigában Ivars Godmanis kormányának bukása 2009. 

február 20-án. Középtávon sem várható, hogy a két ország gazdasága stabilizálódni tudna, 

elhúzódó, fájdalmas reformokkal, magas inflációval és további eladósodással kell számolni, 

amely jelentős társadalmi és szociális feszültségekhez vezethet. Az elhúzódó válsághelyzet 
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 Franciaország mellett Litvánia Európa második leginkább atomenergia-függő országa. 
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 Az ellentétek elsősorban a válság kezelésének módozataival függenek össze. Abban egytértenek a koalíciót 

alkotó pártok, hogy a kiadásokat csökkenteni kell, a Reform Pártba tartozó Andrus Ansip miniszterelnök azon-

ban ezt további privatizációval is kiegészítené, míg a Szociáldemokrata Párt által delegált Ivari Padar pénz-

ügyminiszter ehelyett inkább adót emelne. 
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nem kedvez a kormányzatok stabilitásának, így középtávon sem szabad kizárni a térségben az 

előrehozott választásokat, stb. 

Külön kiemelendő problémát jelent mind Lettország, mind Litvánia esetében a rendkí-

vül magas, a gazdaság és a politika szinte minden területét átszövő korrupció. Objektív adatok 

erre vonatkozóan a téma természetéből adódóan nem állnak ugyan rendelkezésre, ám a lakos-

ság percepciójára alapuló Transparency International felmérések alapján
104

 kiugró különbség 

mutatkozik Észtország (27. hely), valamint a másik két balti állam között (Lettország: 52. 

helyezés, Litvánia: 58. helyezés). Ennél rosszabb értékeket az uniós tagországok közül csak 

Lengyelország, Bulgária és Románia produkált.  

A szervezett bűnözés különösen Litvániában, de valószínűsíthetően Lettországban is a 

politika legmagasabb szintjeire is befolyást tud gyakorolni. Emlékezetes ilyen ügy volt 2004-

ben az orosz maffiakapcsolatokkal és befolyással való visszaéléssel vádolt Rolandas Paksas 

köztársasági elnök leváltása. Nagy port kavart fel Viktor Uszpaszkih litván üzletember esete 

is: az általa vezetett Munkapárt több, mint 30%-ot ért el a 2004-es EP választásokon, 

Uszpaszkih gazdasági miniszter lett, ám 2006-ban adócsalással vádolták meg, és a börtönt 

csak úgy tudta elkerülni, hogy több, mint egy évre Oroszországba távozott. Nincs rá garancia, 

hogy a közeli jövőben akár Litvániában, akár Lettországban ne kerülhetne sor hasonló esetek-

re. Észtország ilyen szempontból, jobb helyzetben lévő gazdasága, és inkább a finnekhez kö-

zelebb álló kultúrája miatt kivételt jelent. 

Kisebbségi kérdés 

A második világáború és az azt követő rövid időszak radikálisan megváltoztatta a Balti-

kum etnikai arányait (német lakosság kitelepítése/elmenekülése; zsidók kiirtása; baltiak me-

nekülése Nyugatra, és deportálása keletre). Moszkva tudatos politikájának következtében a 

Baltikum nemzetiségi térképe radikálisan átrajzolódott a szovjet időszakban. A szocialista 

iparosítás következtében szakemberek és munkások százezrei telepedtek itt le. Ezen kívül a 

Baltikum jelentős katonai bázisoknak adott helyet, s az itt szolgálatot teljesítők – köszönhető-

en többek között a magasabb életszínvonalnak – szívesen telepedtek le ezekben az országok-

ban. 

A demográfiai és migrációs trendek kedvezőtlenek voltak a baltiak számára. Az 1989-es 

népszámlálás szerint a lettek aránya tagköztársaságukban 52% volt (Rigában az arányuk még 
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alacsonyabb, 36% volt), az észtek 61%, míg a litvánok 79% többséget alkottak. Emiatt a lett 

és az észt lakosság körében általánossá vált az vélekedés, hogy az „orosz megszállók‖ hama-

rosan többségbe kerülhetnek, s így eltűnik a tagköztársaság nemzeti jellege. Ez a hozzáállás 

(vagy ha tetszik: védekező mechanizmus) adja az egyik legfontosabb magyarázatát az 1991 

utáni restriktív észt és lett kisebbségpolitikának. Litvánia helyzete volt a legkedvezőbb: a ke-

vésbé iparosodott, alapvetően mezőgazdasági jellegű országban csekélyebb volt a szovjet be-

település, mindössze a lakosság 7-8%-a volt oroszajkú
105

, és ez is megoszlott oroszok, ukrá-

nok és belaruszok között. Emellett az ország történelmi múltjából adódóan (a Lengyel-Litván 

Nagyfejedelemség évszázadai, stb.) - eltérően Lettországtól és Észtországtól - a litvánok 

„szokva voltak‖többnyelvűséghez.  

A politikai függetlenség visszanyeréséhez elengedhetetlen volt a nemzetállami identitás 

megerősítése. Ez együtt járt a nemzetfogalomba nehezen beilleszhető, a nemzeti nyelvet nem 

beszélő, „volt megszálló‖ orosz ajkú lakosság elleni adminisztratív fellépéssel. Az orosz ajkú-

ak helyzetét bonyolította, hogy míg a szovjet időkben az elithez tartozhattak, a balti függet-

lenség után hirtelen az elnyomott kisebbség szerepébe kerültek. 

A függetlenség visszanyerése után Észtország és Lettország is olyan állampolgársági 

törvényeket fogadott el, amelyek az orosz ajkú lakosság jelentős részét kizárták. Sokaknak 

volt ugyan orosz (esetleg ukrán) útlevelük, de több százezren maradtak mindenfajta állampol-

gárság – és így az ehhez kapcsolódó jogok – nélkül. Ezt követően Észtország és Lettország – 

igazodva az uniós csatlakozás követelményeihez – igen liberális kisebbségi törvényeket foga-

dott el. Ezek azonban csak az állampolgárok számára biztosítottak jogokat, míg az orosz aj-

kúak jó része éppenhogy nem volt állampolgár. Így a papíron liberális kisebbségi intézkedé-

sek valójában kemény nyelvi és kultúrális elnyomást takartak. A probléma Észtországban a 

legélesebb: az 1,3 millió lakosból mintegy 400.000 fő orosz ajkú, akiknek kb. harmada már 

észt állampolgár, kb. harmada orosz, a fennmaradó rész viszont még mindig hontalan. Hason-

ló a lettországi oroszok helyzete is. Litvánia – az orosz ajkú kisebbség kisebb létszámából, és 

az ország eltérő történelmi hagyományaiból adódóan – liberálisabb politikát követett: a füg-

getlenség elnyerésével lényegében minden litvániai lakos megkapta az állampolgárságot, 

mindössze a szovjet erőszakszervezetek volt munkatársai jelentettek kivételt. 

Mostanra azonban mind Lettországban, mind Észtországban konszolidálódni látszik az 

oroszajkú kisebbségek helyzete. A kezdetben erősen diszkriminatív, antidemokratikus állam-
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ségek nem az államnyelvet beszélik. 
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polgársági törvényeket mára liberálisabb szabályozás váltotta fel, emellett az állampolgárság-

gal nem rendelkező oroszajkú lakosság aránya demográfiai okokból is jelentősen csökkent (az 

idősebb, a szovjet időszak elején betelepített lakosság fokozatos „kihalása‖ révén). Emellett 

egyre több a vegyesházasság, és napjainkban a fiatalabb oroszajkú generáció tagjai már egyre 

inkább lett ill. észt iskolákba íratják gyermekeiket, felismerve, hogy az államnyelv megfelelő 

ismerete jobb lehetőséget jelent számukra.
106

 Fontos érdekesség, hogy a választásokon a leg-

több orosz már a többségi pártokra szavaz – felismerték, hogy egy orosz etnikai párt definíció 

szerint mindig ellenzékben marad, így érdekeiket egyre inkább a többségi pártokon keresztül 

látják érvényesíthetőnek.  

Sokatmondó, hogy a 2007. tavaszi tallini zavargások résztvevői között csak elenyésző 

számban voltak észtországi oroszok, a randalírozók legnagyobb része Oroszországból érke-

zett, szervezett keretek között. A helyi oroszajkú lakosság vagy passzívan, vagy kifejezett 

ellenszenvvel reagált az észt-orosz etnikai konfliktusként beállított zavargásokra. A 2008-

2009-ben a pénzügyi válság miatti vilniusi és rigai nagy tüntetések során pedig már nem volt 

kimutatható érdemi etnikai elem.  

Hozzá kell tenni azt is, hogy a baltikumi orosz kisebbség sokszor hátrányos jogi helyze-

te ellenére mindhárom államban az üzleti elit jelentős hányada orosz etnikumú. Egy részük az 

egykori szovjet kommunista nómenklatúra tagja, aki sikeresen váltotta át politikai befolyását 

üzleti tőkére, sokan pedig a kilencvenes évek végének az orosznál jóval kedvezőbb befekteté-

si klímáját használták ki, és oroszországi nagyvállalkozókkal együtt hoztak létre baltikumi 

bejegyzésű vegyesvállalatokat. 

Oroszország – főleg a kilencvenes évek folyamán - kiemelt fontosságú ügyként kezelte 

és kezeli a határokon túl élő oroszok kérdését: ne feledjük, ez összességében 10-12 millió 

embert jelent! A kisebbségi kérdés miatt folyamatos volt a feszültség Moszkva és balti álla-

mok között. A probléma napjainkra bekövetkezett enyhüléséhez az is hozzájárult, hogy az 

Orosz Föderációnak a mai napig nincs kiforrott, koherens, hatékony politikája az Oroszország 

határain kívül élő orosz kisebbségek felé. A külföldön élő oroszok támogatására létrehozott 

Rosszijanye Alapítvány eleve igen alacsony költségvetésből működik, és tevékenysége mögül 

hiányzik az átgondolt stratégia. Továbbá a balti államokban élő (így többségükben uniós ál-

lampolgársággal, útlevéllel, munkavállalási lehetőséggel, stb.) rendelkező oroszajkú lakosság 

számára Moszkva nem tud vonzó alternatívát kínálni, a baltikumi oroszok helyzetével való 

törődés jórészt kimerül a propagandisztikus nyilatkozatok szintjén.  
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Környezeti biztonság 

Környezeti biztonság szempontjából a térségben a kalinyingrádi enklávé jelenti a legna-

gyobb kockázatot. A város és a környékbeli, elavult technológiájú üzemek szennyvize legna-

gyobb részben máig tisztítatlanul ömlik a tengerbe, emellett a leromlott állapotban lévő flotta-

támaszpont is komoly veszélyforrás. 

Csak áttételesen képezi a régió részét, környezeti biztonság szempontjából azonban 

mégis számolni kell Oroszország pszkovi régiójának üzemeivel, valamint a térségben (akár 

Oroszországban, akár Belaruszban) futó olajvezetékek esetleges sérülésének veszélyével. A 

legutóbbi ilyen eset 2007. tavaszán történt, ekkor egy belorusz területen bekövetkezett csőtö-

rés miatt több, mint száz tonna dízelolaj ömlött a Daugava folyóba
107

 

Kritikusai szerint az Északi Áramlat terve is súlyos környezeti kockázatokat rejt magá-

ban. A Balti-tengerben a mai napig nagy mennyiségű, a két világháborúból ott maradt, fel 

nem robbant akna, torpedó és légibomba „kallódik‖, melyek fenyegetést jelenthetnek a ten-

gerfenéken húzódó vezeték biztonságára. Noha a NATO az észt és a lett haditengerészettel 

együttműködve kiterjedt aknamentesítő tevékenységet folytat a térségben, a fenyegetés belát-

ható időn belül nem szűnik meg. Emellett állandóan számolni kellene a tenger alatt bekövet-

kező csőtörések veszélyével is. 

Kalinyingrád 

Az egykori virágzó Hanza-város, Königsberg a második világháború során kisebb rész-

ben a brit légierő bombázásai, de főképp a szovjet ostrom miatt teljesen elpusztult. A túlélő 

német lakosságot kitelepítették, helyére orosz területekről érkeztek katonák, ipari munkások, 

tengerészek, stb. Ebből adódóan a kalinyingrádi terület lakossága teljes egészében orosz nyel-

vű (ezen belül kb. 7-8% ukrán ill. belarusz). A város 1946-ban, Kalinyin halála után kapta 

mostani nevét. Fontos, hogy a kalinyinrádi terület nemcsak magát a várost jelenti, de a körü-

lötte lévő kisebb településeket is, összesen mintegy 430.000 fős lakosággal. 

Mivel Kalinyingrád volt a Szovjetunió egyetlen, egész évben jégmentes balti tengeri ki-

kötője, a szovjet időszakban az egész régió szinte egyetlen katonai támaszpont volt. A jég-

mentes kikötő, és az ebből adódó stratégiai jelentőség volt az oka annak is, hogy a Szovjet-

unió felbomlásakor Oroszország ragaszkodott a terület birtoklásához, így jött létre a jelenlegi, 

exklávé állapot.  
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A kilencvenes évek során az orosz-litván viszony meghatározó ügye volt a kalinyinrádi 

tranzit kérdése. Mivel Kalinyingrád és az anyaország között nincs közvetlen szárazföldi kap-

csolat, a személy- és teherforgalmat (beleértve a nagyon jelentős katonai szállításokat is!) 

csak Litvánián keresztül lehetett, és lehet lebonyolítani. Hasonló a helyzet a régió ellátást biz-

tosító energiavezetékekkel is, amelyek szintén litván területen haladnak át. Ez komoly alku-

pozíciókat jelentett Vilniusnak, és jelentős moderáló hatással volt az orosz-litván viszonyra. 

A megoldást egy kedvezményes vízum-megállapodás jelentette, amelyet 2002-ben írtak 

alá. Litvánia 2007 végi csatlakozása a schengeni övezethez viszont várhatóan további vízum-

problémákat fog felvetni. Noha jogilag a 2006-ban aláírt EU-orosz vízummegállapodás ked-

vezményei a kalinyingrádi területre is vonatkoznak, valójában a jóval szigorúbb schengeni 

ellenőrzés várhatóan jelentősen lassítani fogja majd a határátlépési folyamatot, nehezítve ezál-

tal Kalinyingrád és az anyaország kapcsolatát. 

Az orosz flotta általánosan rossz állapota miatt mára Kalinyingrád katonai jelentősége 

csökkent. Noha az amerikai rakétavédelmi rendszerre válaszul Moszkva felvetette, hogy orosz 

atomfegyvereket telepítene a kalinyingrádi térsébe, ez inkább csak retorikai fogásnak tekint-

hető.  

Az egykori hadikikötő mára jelentős logisztikai központ, az Oroszország és a nyugat 

közti áruforgalom egyik fő tranzitállomása - ebből adódóan az üzleti kapcsolatok zavartalan-

sága nemcsak Moszkva, de a tranzitból profitáló Vilnius számára is kiemelt fontosságú. Azzal 

együtt is, hogy a kalinyingrádi szolgáltatások általánosan alacsony színvonala, és a leromlott 

kikötői infrastruktúra miatt az érzékenyebb termékeket – elektronika, híradástechnika, számí-

tástechnika, járművek, üvegáru, stb. – az orosz kereskedők szívesebben szállítják Helsinkin, 

vagy a lettországi Ventspilsen keresztül. A külföldi tőke viszont szó szerint özönlik Kalinyin-

grádba, köszönhetően az 1996-ban létrehozott Különleges Gazdasági Zónának, amely komoly 

adó- és vámkedvezményeket garantál a ide települő, az orosz piacra szállító cégek számára. 

Biztonságpolitikai szempontból Kalinyingrád az egész régió számára kiemelt veszély-

forrás. A kikötő, és főleg a katonai támaszpontok nemcsak a fegyvercsempészettel hozhatók 

összefüggésbe, de a prostitúcióval és kábítószer-kereskedelemmel is. Rendkívűl rossz a lakos-

ság általános egészségi állapota, a közegészségügyi infrastruktúra (csatornarendszer, stb.) 

egyszerre elavult és túlterhelt, teljesen nem zárható ki a járványveszély sem. Legalább ugyan-

ilyen fontos a környezeti biztonság kérdése: az elhagyott bázisok és üzemek mind potenciális 

szennyezés-forrást jelentenek. Az Európai Unió, egyes tagállamok és különféle nemzetközi 

szervezetek (ENSZ, Északi Tanács, stb.) számos fejlesztési programot működtetnek a kali-
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nyingrádi helyzet normalizálása érdekében, Moszkva teljes támogatásával és együttműködé-

sével.  

Belarusz 

Katonai biztonság 

Katonai szempontból a Belarusz Köztársaság és hadserege közvetlenül nem jelent fe-

nyegetést sem az Európai Unió egésze, sem a szomszédos államok számára. Az ország ér-

vényben lévő katonai doktrínája védelmi jellegű, területi ambíciói nincsenek, közvetlen kato-

nai fenyegetést a szomszédai részéről nem érzékel.  

Összetett, és az ország jövőjére hosszú távon kiható problémát jelent viszont az Orosz-

országgal egyre szorosabbá fonódó integráció, mind az orosz-belorusz „uniós állam‖
108

, mind 

az ODKB (angolul: CSTO) szervezeti keretében. Mostanra a két ország légiereje és légvé-

delme teljesen integrált,
109

 de facto orosz irányítás alatt áll, az amerikai rakétavédelmi rend-

szer közép-európai kiépítésének terveire válaszul Moszkva tervbe vette, hogy csúcstechnoló-

giájú Iszkander-M föld-föld és Sz-400-as föld-levegő rendszereket telepít Belaruszba. Erről a 

szándékáról feltehetően akkor sem fog lemondani, ha az amerikai rakétavédelmi rendszer 

európai kiépítésének szándéka lekerülne a napirendről. Oroszország számára azért is szüksé-

ges a Belarusszal való katonai együttműködés fenntartása, mert – a szovjet időszak öröksége-

ként – továbbra is belorusz területen működik két orosz katonai létesítmény, amelyek kiváltá-

sára egyelőre nincs lehetőség.
110

 

A fentiek mellett komoly katonai biztonsági kockázatot jelent Belarusz intenzív részvé-

tele a nemzetközi – legális és illegális - fegyverkereskedelemben. Az ország maga is jelentős 

gyártókapacitásokkal rendelkezik, főképp katonai gépjárművek, kézifegyverek, érzékelők és 
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 Az „uniós állam‖ projektje a kilencvenes évek derekán született, amikor Lukasenko – kihasználva a második 

ciklusát töltő Jelcin gyengeségét – olyan ambíciókat dédelgetett, hogy ha létrejönne Oroszországnak és 

Belarusznak valamiféle konföderatív keretben való egyesülése, akkor ott a betegeskedő Jelcin helyett a de facto 

vezetést ő gyakorolhatná. A Putyin-érában ez már nem volt reális lehetőség, és a közös állam építése kezdett 

egyre inkább Belarusz alárendelődése irányába mutatni. Ennek megfelelően Minszk körülbelül 2002 óta nem 

sok érdemi aktivitást mutat az együttműködés mélyítése terén. Az „uniós állam‖ nevű entitásnak létrejöttek a 

vezető szervei (minisztertanács, parlamenti közgyűlés, stb.), van saját költségvetése, amelyből a két ország kö-

zös érdekében álló fejlesztéseket finanszíroznak, azonban a politikai vezetés kérdése még mindig nyitott. Jelen-

leg Moszkva igyekszik erőltetni az orosz rubel mint közös valuta bevezetését (ami nyilvánvalóan a belorusz 

rubel eljelentéktelenedését vonná maga után), ennek azonban Minszk – egyelőre – ellenáll.  
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A 2009. február 10-én aláírt egyezmény értelmében áprilisig 21 egység fog közös alárendeltségbe tartozni. 
110

Egy nagy hatótávolságú előrejelző radar Gancevicsiben, és egy, az orosz tengeralattjárókkal való kapcsolattar-

táshoz létfontosságú haditengerészeti átjátszóállomás Vilejkában.  
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híradó eszközök terén. Emellett számos jel arra utal, hogy az „érzékeny‖ országokba (Irán, 

Venezuela, stb.) irányuló orosz fegyverexport egy része is Belaruszon keresztül zajlik. 

Energiabiztonság 

A Nyugat-Európába irányuló orosz olajszállítások körülbelül fele, míg a földgáznak 

mintegy 30%-a belorusz területen halad át. Ez a tranzitpozíció Minszknek jelentős bevétele-

ket, és esetenként komoly alkupozíciót is biztosított. A kilencvenes évek végének, kétezres 

évek elejének „belorusz gazdasági csodáját‖
111

, az tette lehetővé, hogy az ország a piaci árnál 

nagyságrendekkel alacsonyabban kapta az orosz földgázt és kőolajat – utóbbit a hazai fel-

használás mellett nagy haszonnal re-exportálták is. Körülbelül 2005. végétől – 2006. elejétől 

kezdve azonban változóban van az országgal kapcsolatos orosz magatartás. Moszkva fokoza-

tosan emeli a Minszknek szállított energiahordozók árát, az emelés viszonylag lassú üteméért 

cserében pedig lépésről lépésre átveszi a Minszk tranzitpozíciójának utolsó bástyáját jelentő 

Beltranszgaz vállalat feletti ellenőrzést.  

Főként az orosz kőolaj- és földgázszállításoktól való függőség csökkentése érdekében 

2007-ben a minszki vezetés elhatározta egy atomerőmű építését. A tendert – erőteljes politikai 

nyomásgyakorlás eredményeképpen – az orosz Atomsztrojekszport vállalat nyerte, így még 

ha fel is épül az erőmű, ez a Moszkvától való függést nem csökkenti, csak átstrukturálja 

majd.
112

 Az erőmű működőképessé válásának tervezett dátuma 2016-2018. 

Gazdasági biztonság 

Az emelkedő orosz energiaárak, és a tranzit feletti kontroll fokozatos elvesztése erősen 

negatív hatást gyakorol a belorusz gazdaság egészére. Középtávon akár az egész rezsim stabi-

litását is veszélyeztetheti, különösen a jelenlegi gazdasági válság következményeit is figye-

lembe véve. 

Az energiaárak emelkedése nemcsak az ipari termelés csökkenését, a szociális háló 

gyengülését, és középtávon jelentős munkanélküliség-növekedést okoz majd. Ezzel párhuza-

mosan zajló jelenség Belarusz gyors ütemű eladósodása. A stabilitás fenntartása érdekében 
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azaz az állandó, tíz százalék körüli GDP növekedést, a viszonylag magas életszínvonalat és alacsony munka-

nélküliséget. Köszönhetően az olcsó energiának, meg tudják őrizni a szovjet időszak majdhogynem teljes fog-

lalkoztatottságot garantáló ipari struktúráit, termékeik pedig – a nyugatinál alacsonyabb műszaki színvonal el-

lenére is – alacsony áruknak köszönhetően versenyképesek voltak a világpiacon. Éppen ez a stabilitás adta-adja 

Lukasenko elnök kétségtelenül meglévő népszerűségét, az egész rezsim legitimációjának alapját. 
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 Fűtőanyag-ellátás, a kiégett fűtőelemek elhelyezésének problémája, stb.  
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ugyanis Minszk óriási külföldi hiteleket vesz fel, hogy elkerülhesse – illetve hogy elodázhassa 

– a szociális stabilitás óhatatlan megrendülésével járó, viszont elkerülhetetlen reformokat. 

Amíg 2006. végén Belarusznak még nem volt érdemi államadóssága, addigra az adósság mos-

tanra meghaladta a tízmilliárd dollárt. A fő hitelező Oroszország, a hitelekért cserébe pedig 

Moszkva a kulcsfontosságú belorusz vállalatok feletti ellenőrzés átengedését igyekszik kihar-

colni (ebbe a stratégiába illeszkedik a már említett Beltranszgaz esete is.) 

A Lukasenko-rezsim a gazdasági nehézségekre a külkereskedelem intenzívebbé tételé-

vel próbál reagálni, így kísérelik meg növelni a bevételeket. Ennek kulcselemét jelenti a kö-

rülbelül 2007. óta zajló, fokozatos, óvatos, de határozott nyugati irányú nyitás, amely igyek-

szik kizárólag a gazdaság területére koncentrálni, és elkerülni a politikai engedményeket. A 

belorusz vezetés így próbálja csökkenteni, illetve legalább ellensúlyozni az országra nehezedő 

orosz politikai és gazdasági nyomást. Lassú és ellenőrzött körülmények között, de megindult 

a privatizáció is. 

Prioritást élvez a befektetői környezet liberalizálása. Számos intézkedést hoztak és hoz-

nak ennek érdekében, melyek közül a legjelentősebb az ún. „aranyrészvény-törvény‖ eltörlése 

volt. A Belaruszba befektetni szándékozó külföldiek helyzetét ugyanis egészen a legutóbbi 

időkig jelentősen nehezítette egy olyan törvény, melynek értelmében. bármilyen olyan ve-

gyesvállalatban, amelyben akár a legkisebb állami tulajdonrész is volt, a belorusz állam átve-

hette az irányítást. Ez vállalhatatlan kockázatot jelentett a legtöbb külföldi befektető számára. 

A sok vitát kiváltó rendelkezést aztán a romló gazdasági helyzet hatására 2008. március 4-én 

eltörölték,
113

 annak érdekében, hogy minél több külföldi befektetők tudjanak az országba 

vonzani.  

A fő problémát a belorusz vezetés szempontjából az jelenti, hogy a gazdasági környezet 

liberalizálódását kihasználva az orosz állami és magánvállalatok gyors ütemben terjeszkednek 

Belaruszban – azaz az orosz nyomás csökkentése ill. ellensúlyozása helyett éppenséggel erő-

södni látszik a függés.  

Az EU lehetséges szerepe a belorusz gazdaság stabilitásának biztosításában 

Az Európai Unió 2006 óta Belarusz második legfontosabb külkereskedelmi partnere, az 

export terén pedig a legnagyobb forgalmat Minszk az EU államaival bonyolítja. A kétoldalú 

kereskedelmi kapcsolatok 2006-ig dinamikusan bővültek, ám 2007-ben erős visszaesés volt 
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 Belarus abolishes golden share rule. 2008. március 4. Elérhető: 

http://www.president.gov.by/en/press53426.html Letöltés ideje: 2008. március 19. 
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megfigyelhető, elsősorban az acél- és textilipari termékek importjában, amely főképp a GSP 

kedvezmények megvonásának volt következménye. Csökkent a kőolajszármazékok importja 

is, ami elsősorban az orosz olaj árának növekedésével magyarzható, emiatt ugyanis egyre 

kevésbé rentábilis a korábban a „belorusz gazdasági csoda‖ motorját jelentő re-export. 

 

 

Import 

 

Export 

 

A fő kereskedelmi 

partnerek 

  Ország 
millió 

EUR % Ország 
millió 

EUR % Ország 
millió 

EUR % 

1 Oroszország 12,545    60.1  EU 7,786    44.0  Oroszország 19,032    49.3  

2 EU 4,560    21.9  Oroszország 6,487    36.6  EU 12,346    32.0  

3 Ukrajna 1,120    5.4  Ukrajna 1,075    6.1  Ukrajna 2,195    5.7  

4 Kína 595    2.9  Kína 354    2.0  Kína 949    2.5  

5 USA 283    1.4  Brazília 272    1.5  USA 537    1.4  

6 Japán 152    0.7  Kazahsztán 264    1.5  Kazahsztán 374    1.0  

7 Kazahsztán 111    0.5  USA 254    1.4  Brazília 349    0.9  

8 Svájc 102    0.5  Moldova 106    0.6  Japán 180    0.5  

9 Törökország 101    0.5  Románia 87    0.5  Törökország 151    0.4  

10 Dél-Korea 92    0.4  India 74    0.4  India 134    0.3  

 Világ 20,866    100.0 Világ 17,714    100.0 Világ 38,580    100.0 

Belarusz legfontosabb külkereskedelmi partnerei 2007-ben
114

 

 

Összességében elmondható, hogy dacára a politikai kapcsolatok egészen a legutóbbi 

időkig tartó (bővebben lásd később) hivatalos „befagyasztásának‖, valójában intenzív, és di-

namikusan növekvő kereskedelmi együttműködés figyelhető meg Belarusz és az EU tagálla-

mai között. Ennek fontossága igazán a már említett, orosz-belarusz gazdasági viták fényében 

válik nyilvánvalóvá – ilyen helyzetben ugyanis a Nyugathoz fűződő gazdasági kapcsolatok 

élénkítése az egyetlen módja annak, hogy Minszk ellensúlyozni tudja a romló orosz viszony-

ból eredő veszteségeket.  

Az Eastern Partnership és hatása Belaruszra 

Az Európai Unió 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozóján elfogadott Eastern 

Partnership javaslat sok szempontból a jelenlegi belorusz vezetés győzelmét hozta. Már maga 

a tény, hogy a cseh EU-elnökség meghívta Lukasenkót a találkozóra, komoly felháborodást 
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 Belarus Trade Statistics. 2008. szeptember 15. Elérhető: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/111480.htm 

Letöltés ideje: 2009. január 22. 
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váltott ki a Belarusz demokratizálása iránt leginkább elkötelezett tagállamok és civil szerveze-

tek körében, sőt, a cseh álláspont is messze volt attól, hogy egységesnek lehessen nevezni. 

Václav Klaus cseh elnök kijeletette, hogy ha Lukasenko eljön Prágába, ő nem lesz hajlandó 

kezet fogni vele, a Civic Belarus cseh civil szervezet pedig – a Prágában élő belorusz ellenzé-

kiek segítségével – tiltakozó gyűlést szervezett a külügyminisztérium elé. Végül kompromisz-

szumos megoldásként Lukasenko nem jött el a találkozóra, Minszket így Vlagyimir 

Voronyeckij miniszterelnök-helyettes és Szergej Martinov külügyminiszter képviselték. 

A belorusz vezetés meghívása az Uniónak azt a szándékát fejezte ki, hogy annak ellené-

re is partnernek tekintse Belaruszt, hogy az emberi és demokratikus jogok terén továbbra sem 

történt számottevő, strukturális jellegű változás. A partneri viszonynak erre a megerősítésére 

elsősorban azért van szükség, hogy az EU segíthessen Minszknek az egyre fokozódó orosz 

politikai és gazdasági nyomás ellensúlyozásában. Mint fentebb láttuk, ez a folyamat nem új, 

ám a gazdasági válság körülményei között Minszk számára is egyre nő az Uniótól elnyerhető 

pénzügyi támogatás jelentősége, ezért pedig feltételezetően további engedményekre is hajlan-

dó. 

A Prágában elfogadott szöveg Belarusz kapcsán nem egyértelmű olyan tekintetben, 

hogy a kezdeményezés elvileg az EU-nak az ENP keretében már meglévő kétoldalú kapcsola-

taira is építene. Viszont az ENP keretében nincs érdemi EU-Belarusz együttműködés, hiszen 

továbba sincs ratifikált Partnerségi és Együttműködési Megállapodás. Ennek ellenére elkép-

zelhető azonban, hogy Belarusz mégis részt vehet majd az Eastern Partnership keretében in-

duló multilaterális programokban. A belorusz kormány szempontjából az Eastern Partnership 

igazi fontosságát az adja, hogy lehetőséget teremt a gazdaság modernizálására, segítheti a 

belorusz áruk kijutását az uniós piacokra, és hozzájárulhat a szállítási és energia-tranzit kapa-

citások fejlesztéséhez.  

Jelenleg még megjósolhatatlan, hogyan fogja Belarusz átvészelni a pénzügyi válságot, 

illetve hogy ennek lesznek-e belpolitikai következményei, és ha igen, milyenek. A belorusz 

rubel 2009. év eleji 20%-os leértékelése sokként érte a társadalmat, ősszel pedig nagy elbo-

csátásokra lehet számítani. Figyelembe véve az ország rohamos eladósodását, egyáltalán nem 

zárható ki egy kiterjedt gazdasági és belpolitikai válság. Ilyen helyzetben az Európai Uniónak 

komoly felelőssége van nemcsak a demokratikus és emberi jogok érvényesülésének elősegíté-

sében, de Belarusz széles értelemben vett stabilitásának biztosításában is. Egy esetleges gaz-

dasági összeomlás – és kísérőjelenségei, pl. az intenzívebbé váló illegális migráció és szerve-

zett bűnözés – ugyanis súlyos biztonságpolitikai kockázatot jelentene az egész régió számára.  
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Kisebbségi kérdés 

A Belarusz Köztársaság, Litvániához hasonlóan történetileg multietnikus és többnyelvű 

ország, ebből adódóan lakossága alapvetően toleráns, Oroszországtól eltérően Belaruszban 

nyoma sincsen rasszizmusnak, illetve idegengyűlöletnek. Az országban élő számos kisebbség 

közül a közel (körülbelül 400.000 fő) létszámú lengyelség a legnagyobb. A Belarusz-beli len-

gyelek sorsát, és az autoriter Lukasenko-rezsim velük szembeni intézkedéseit időről időre 

napirendre tűzi ugyan a lengyel külpolitika, azonban ennek elsősorban belpolitikai motivációi 

vannak. Középtávon sem várható, hogy ebből bármiféle érdemi biztonsági jellegű probléma 

keletkezzen. 

Környezeti biztonság 

A csernobili katasztrófa által leginkább érintett ország nem Ukrajna, hanem – a balese-

tet követő napok széljárása miatt – Belarusz volt. Környezeti biztonság szempontjából a mai 

napig kiemelt fontosságú kérdés az ország déli részének mentesítése, illetve a katasztrófa 

hosszú távú következményeinek felszámolása.  

A már említett atomerőmű-építési projektnél konkrétabb, és a közelibb jövőben fellépő 

környezetbiztonsági kockázatot jelent, hogy a belorusz ipar többségében alacsony technológi-

ai színvonalú, elavult üzemekre épül, melyek jelentősen szennyezik a környezetet (tervezé-

sükkor ugyanis a környezetvédelem még nem volt szempont, modernizációra pedig nincs for-

rás.) Továbbá a súlyosbodó gazdasági nehézségek, gyárbezárások, stb. miatt számolni kell 

olyan üzemi balesetek bekövetkeztével – főképp a vegyipar, és azon belül is a kiterjedt mű-

trágya-gyártás, valamint az olajipar területén – , amelyeknek jelentős környezetszennyező 

hatása lehet. 

A demokratikus átmenet kérdése 

Jelen pillanatban a Lukasenko-rezsim ellenzéke megosztott, ereje és társadalmi támoga-

tottsága gyenge. Ez azonban a gazdasági válság kiteljesedésének hatására középtávon változ-

hat. A fentebb kifejtett, nyugati irányú „nyitási‖ politikát az Európai Unió is támogatja, ennek 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 157 

legutóbbi jele az volt, hogy Lukasenkót is meghívták a május 7-i prágai csúcsra,
115

 ahol for-

málisan is elindult az „Eastern Partnership.‖ Amennyiben ez az együttműködésre alapuló, a 

kapcsolatok intenzívebb fejlesztését szorgalmazó – és cserébe bizonyos demokratikus enged-

ményeket elváró – politika folytatódik, ez hozzájárulhat a beorusz társadalom egészének nyi-

tottabbá, demokratikusabbá válásához. Bármiféle „színes forradalomra‖ azonban egyelőre 

nincs esély, jelenleg inkább arra kell számítani, hogy a fent említett gazdasági nehézségek – a 

várható elbocsájtások, a nemzeti valuta leértékelődése, a csökkenő fizetések, stb. - vezetnek 

majd tömeges elégedetlenséghez, esetleg zavargásokhoz, nem pedig a demokratikus fordulat 

iránti elkötelezettség. Ha be is következne emiatt valamiféle változás, akkor is valószínű, 

hogy - hasonlóan a magyar rendszerváltáshoz – egyfajta „levezényelt, tárgyalásos átmenetre‖ 

kerülne sor, esetleg több, egymást rövidebb időközönként követő vezetővel, akik a jelenlegi 

belorusz elit köreiből kerülnek majd ki. 

A bizonytalansági tényezőt Oroszország jelenti. Moszkva számára Minszk az egyetlen 

megmaradt igazi katonai és gazdasági szövetséges, az egész jelenlegi belorusz politikai és 

gazdasági elit szovjet szocializációjú, emellett a belorusz lakosság 2009-es felmérések szerint 

is inkább orosz orientációjú, stb. Valószínűsíthető, hogy Moszkva nagyon komoly tiltakozás-

sal, politikai és gazdasági beavatkozással reagálna bármilyen, Belarszuban bekövetkező, nyu-

gati orientációjú, oroszellenes fordulatra. Ebben a belorusz és orosz erőszakszervezetek közti 

roppant szoros kapcsolatok is segítségükre volnának. Figyelembe véve, hogy az EU vezető 

hatalmai – és az új amerikai adminisztráció - számára továbbra is elsődleges fontosságú az 

Oroszországgal való jó viszony megőrzése, gyakorlatilag kizárható, hogy akár az Európai 

Unió, akár az USA a belorusz átmenet „kedvéért‖ hajlandó volna érdemben konfrontálódni 

Moszkvával. Külső támogatás nélkül pedig semmiféle forradalmi fordulatnak nincs esélye. 

Magyar szempontból kiemelten fontos volna a belorusz eseményeket folyamatosan, 

szervezett formában, a jelenleginél jóval intenzívebb módon figyelemmel kísérni. A követke-

ző évtől kezdve ugyanis a spanyol-belga-magyar elnökségi periódusban mind Madrid, mind 

Brüsszel számít majd Budapest kelet-európai kérdésekben meglévő tapasztalataira. Emellett 

éppen a magyar EU-elnökség időszaka, a 2011-es esztendő első fele lesz az, amikor 

Belaruszban nemcsak helyhatósági, de elnökválasztásra is sor kerül majd – noha addig való-

színűleg nem kerül sor semmiféle „színes forradalomra‖, a 2011-es elnökválasztásokon már 

komoly esély kínálkozhat egy demokratikus, vagy legalább demokratikusabb fordulatra. Bár-
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Nem hivatalos források szerint a megállapodásnak az is részét képezte, hogy Lukasenko a meghívás ellenére 

nem vesz részt a találkozón, hanem valamelyik más, magas beosztású, ám az elnöknél kevésbé megosztóbb 

személyiségű belorusz vezetőt küldi maga helyett – így végül Vlagyimir Szemasko miniszterelnök-helyettes 

utazott Prágába. 
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mi is történik azonban, a helyzet kezelésének fő súlyát az EU soros elnökeként Magyarország 

viseli majd – erre pedig fel kell(ene) készülni.
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 A szerző véleménye szerint - érdemi hazai szakértői bázis hiányában – elsősorban úgy, hogy szorosan koor-

dináljuk Belarusszal kapcsolatos tevékenységünket az uniós elnökség sorában minket közvetlenül követő Len-

gyelországgal. A varsói vezetés ugyanis kétséget kizáróan a belorusz belső viszonyokat legjobban ismerő uniós 

kormány, erős, széles bilaterális kapcsolatokkal, kiterjedt, Belarusszal foglalkozó szakértői bázissal, stb. Ez 

nem feltétlenül jelentené azt, hogy teljes mértékben magunkévá tesszük a lengyel érdekeket és értékeket – a 

tevékenységek összehangolása azonban enélkül is lehetséges. 
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Kemény László 

Ukrajna biztonságpolitikai dilemmái 

 

Minden ország államiságának minőségét meghatározó egyik legfontosabb kritérium, 

hogy létében, viszony-rendszereiben mennyire szuverén, és mily módon tudja a politikai, 

gazdasági, kulturális, katonai-rendészeti akaratát szabadon, függetlenül, önállóan, biztonság-

ban megvalósítani. Különösen vonatkozik ez a megállapítás az újonnan alakult országokra, 

legyenek azok gyarmati sorból szabadulók, avagy birodalom széteséséből, államszövetségi 

kapcsolatok felbomlásából kialakulók.  

Ukrajna ilyen új ország, sokrétegű múlttal és bonyolult szövésű jelenlegi folyamatokkal 

megáldva. Területi nagyságánál és lakossági számosságánál (Európa második legnagyobb 

országa: 603700 km2, közel 50 millió lakos), valamint geopolitikai helyzeténél fogva, állapo-

ta, fejlődése a világ közfigyelmének középpontjában van.  Ami Ukrajnában, és ami Ukrajná-

val történik, az jelentősen érinti nemcsak az ország lakosságát, hanem a közvetlen környeze-

tét, Európa és a világ biztonságát. Felvetődik tehát a kérdés: milyen ma Ukrajna, a biztonság-

politikában mivel kell számolni vele kapcsolatban?  

Alapvetések Ukrajna biztonságpolitikájáról 

 Az 1991. decemberben függetlenné, önálló állammá vált Ukrajna 1993. októberben fo-

galmazta meg első katonai, biztonságpolitikai doktrínáját, amely lényegét tekintve az ország 

semlegességét hirdette meg. 

Erre is alapozva egyezett bele 1994. december 5-én Ukrajna a „Budapesti Memoran-

dumba‖. Lemondott a nukleáris hatalmi státuszról, a területén maradt atomfegyvereket kész 

volt orosz területre szállítani, és mindennek fejében a három nagyhatalom – Oroszország, az 

Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia – garantálták Ukrajna függetlenségét, határai 

sérthetetlenségét. 

Ezt követően – bár a körülmények folytonosan változtak – sokáig nem került napirend-

re, hogy gyökeres átalakításra lenne szükség az ország biztonságpolitikai stratégiáján. A nem-

zetközi porondra lépő Ukrajna azonban fokozatosan leépítette az el nem kötelezettségre vo-

natkozó meghatározó elemeket biztonságpolitikája gyakorlatából. Először az 1996-os új al-

kotmányból, majd az 1997. januárban elfogadott nemzetbiztonsági koncepcióból is kimaradtak 

a semlegesség és a tömbönkívüliség kategóriái.  
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Hosszas politikai viták - amelyek főként a függetlenség értelmezéséről és Ukrajna kül-

kapcsolatainak orientációs alternatíváiról szóltak – után, az új katonai, biztonságpolitikai 

doktrína kidolgozása 2001 végén kezdődött meg. A kijevi Legfelsőbb Ráda 2003. októberben 

hagyta jóvá azt a katonai, biztonságpolitikai doktrínát, melyet az államfő 2004. június 15-i 

rendelete léptetett hatályba, s amely még az évtized végén is érvényben van. A dokumentum 

legfontosabb és gyakorlatilag egyetlen újdonsága – az önálló államiságú Ukrajna első ilyen 

alapdokumentumához képest – az, hogy hatályon kívül helyezte az ország tömbönkívüli státu-

szát. Ezzel Kijev az utolsó olyan hivatalos dokumentumát is érvénytelenítette, amelyben még 

szerepelt az atomfegyver-mentesség, a semlegesség és a tömbönkívüliség biztonságpolitikai 

programja.  

Mint ismeretes az államfő 1996-ban jelentette be Ukrajna belépési szándékát az Európai 

Unióba, majd 2002. májusban – a főtitkárnak küldött levélben – a NATO-ba történő belépés-

re. Hivatalos ukrán dokumentumban az új katonai doktrína 9. bekezdése először fogalmazta 

meg célként a NATO-tagságot.  A 16. bekezdés pedig – közvetlenebb formában – azt mondta 

ki: „abból kiindulva, hogy a NATO és az EU az európai biztonság és stabilitás biztosítékai, 

Ukrajna felkészül a teljes jogú tagságra ezekben a szervezetekben‖.  

A már forrongó, minden áron politikai váltást akaró országban, Leonyid Kucsma Elnök 

2004. július 15-én újabb rendeletet adott ki, amelyben azonban az egy hónappal korábban 

elfogadott katonai doktrínát két helyen módosította. Mindkettő Ukrajna NATO-, illetve EU-

tagságára vonatkozó megfogalmazásokat változtatta meg. Kikerült a tagság, mint cél, és he-

lyére jóval visszafogottabb célkitűzés került, nevezetesen: az euroatlanti integrációs politika 

folytatása és elmélyítése.  

A 2004-2005. évek Ukrajna életében „narancsos forradalomként‖ rögzültek. Az ország 

nemzetközi orientációja, s ezzel biztonság- és katonapolitikai szemlélete egyoldalúan nyugat-

baráttá vált. Az ezt követő, ilyen felfogásban eltelt fél évtizedet azonban nem a nyugalom és a 

biztonságpolitikai kockázatok csökkenése jellemezte. Kiéleződtek a belső feszültségek, és az 

ország vezetése nemzetközi kapcsolataiban „vákuumba‖, illetve „krétaköri‖ állapotba került.  

A 2010. februárban befejeződött legújabb államfőválasztás, már a kampányból előre ve-

tített kurzusváltással járt, és ez a körülmény minden bizonnyal a kül- és biztonságpolitikában, 

a katonai doktrínában is fordulatot hozhat. 

Felvetődik tehát a kérdés: milyen veszélyekkel és kockázatokkal kell ma szembenéznie 

az ukrán népnek? Mi a lényege Ukrajna jelenlegi nemzetbiztonsági és védelmi koncepciójá-

nak? 
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„Ukrajna nemzetbiztonsági koncepciója éppen mostanság van korszerűsítés alatt – volt 

a válasz, amelyet az Obozrevátyel c. hetilap újságírójának adott 2009. decemberben, az Ukrán 

Nemzetbiztonsági- és Védelmi Tanács titkárhelyettese, Dmitrij Vydrin professzor – Munkabi-

zottságokat hoztak létre, amelyek a biztonságpolitika kérdéseinek a <leltárba vételével> fog-

lalkoznak, a doktrína <koncepcionális testének> a korszerűsítésén dolgoznak‖. Ilyen munkára 

azért van folyamatosan szükség – folytatta - mert az „ország biztonsága nem konstans állapot, 

hanem valamilyen plasztikus konfiguráció, plasztikus architektúrával. Állandóan változnak a 

kihívások, mások a veszélyek, átalakul az ország közvetlen környezete, és saját országunk és 

mások politikai intézményei is átformálódnak‖. A koncepció munkaváltozata teljes egészében 

az év végéig elkészül – mondta – „de biztos vagyok benne, hogy a tökéletesítése még azt kö-

vetően is folytatódni fog‖.  

Dmitrij Vydrin professzor az ország külső biztonsági képessége mellett, a bizton-

ságpolitika legaktuálisabb hazai konkrét témái közül kiemelte a járványok, főként az 

influenza veszélyét, valamint a nukleáris biztonság kockázatait. „A pandemia kérdése-

ivel szinte senki nem törődik – panaszolta - a H1N1 járvány az elnökválasztási kam-

pány idején érte el a csúcspontját, és a jelöltek „vadászterülete‖ lett‖. Nem fogták fel, 

hogy az influenza vírus elől „nem menekülnek meg a limuzinjaikban és a palotáikba 

bújva‖. A nukleáris biztonság ügyei pedig már Csernobil óta sokasodnak. Ugyan kivá-

ló szakemberek foglalkoznak ennek a szektornak a dolgaival, de „az ukrán 

Energoatom nem finanszírozza kellő mértékben azokat a programokat, amelyek az 

atomerőművek ellenőrzési rendszereinek korszerűsítésével kapcsolatosak‖. Valóban 

több nyilvános jelzés olvasható az ukrán sajtóban arról, hogy az atomerőművek biz-

tonsági rendszerei korszerűsítésének programjait befagyasztották. Kialakulhat olyan 

helyzet, hogy előre nem látható folyamat indul be az atomerőműben, de éppen hiány-

zik az a műszer, amelyik időben jelzést adhatna le, és képes lehetne leállítani a veszé-

lyes szituáció kialakulását. „Nem szabad bűnös módon takarékoskodni az atomerőmű-

vek biztonsági rendszerein‖ – volt a figyelemre méltó fejtegetés konklúziója 

A biztonságpolitikával kapcsolatban megkerülhetetlen kérdés a belső szervezeti rend-

szer megléte és állapota. Itt is hasonló a helyzet, mint az államélet összes többi területén: 

alapvetően megmaradt a szovjet szerkezet. Ugyan a formailag és személyi összetételében át-

örökített intézményeket az idő múlásával rendre átszervezték, de azért felismerhetően megma-

radt a Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Külföldi Felderítő Szolgálat és ennek hasonmása a kato-
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nai felderítés, valamint a Határőrség és a Belügyminisztérium egységei, amelyek az Interpol-

lal is együttműködnek. Az ukrán szakírók azonban rendkívül kritikusan ítélik meg ezeknek a 

szervezeteknek a munkáját. Szerintük, azok a botrányok, amelyek körül lengték az utóbbi 

években a nemzetbiztonsági egységeket, és főként a vezetőiket (pl. a Kucsma elnök irodájá-

ban készült lehallgatások, és ezeknek a hangszalagoknak a külföldre csempészése; a 

Juscsenko elnök ellen elkövetett mérgezés és az ezzel kapcsolatos felderítési ellentmondások, 

állítólagos öngyilkosságok, emberek eltűntetése; a Gongadze gyilkosság kiderítetlensége és az 

ehhez fűződő tehetetlenség stb.), a kétes irányú ügyletek, a szféra nagyon negatív megítélésé-

hez, és az eredményesség csökkenéséhez vezettek.   

A biztonsági szervezetek helyzetét az is bonyolítja, hogy az ország vezetői körében 

folytatott harcokban felhasználták ezeket, részben egymás ellen fordítva, vagy 

valamelyikőjüket valakinek a javára szolgáló privilégiumokkal megerősítve. Juscsenko pl. a 

Belügyminisztérium szervezetéből megkísérelte kivonni a Belbiztonsági Haderőt, és a saját 

felügyelete alá helyezni. Hasonló kísérletet tett akkor is, amikor a Nemzetbiztonsági- és Vé-

delmi Tanácsot alternatív kormányként akarta beállítani, miután nem tudott kiegyezni 

Tyimosenko kormányfővel.  

Az egész biztonságpolitikai szervezeti rendszer működésére a totális „átpolitizáltság‖ 

vált jellemzővé. Az elvi alapon kialakított nemzetbiztonsági stratégia hiányában ezek a szer-

vezetek gyakran sajátos „párt-politikai megrendelések‖ szerint tevékenykedtek. A vezetők 

kinevezésében a párt-politikai és a személyi hatalmi viszonyok játszották a meghatározó sze-

repet. A parlamenti meghallgatások hátterében is a döntő szerepet a politikai alkuk játszották. 

Hosszú oldalakon keresztül lehetne sorolni a példákat az ilyen jellegű döntésekről (lásd: 

Gricenko belügyminiszteri, Jehanurov honvédelmi miniszteri kinevezései és leváltásai, 

Lucenko és Nalivájcsenko szerepe stb.). Az sem véletlen, hogy több korábbi tábornok, vagy 

ezeknek a szervezeteknek valamilyen rangú vezetője a későbbiekben különböző színezetű 

pártokat alapítottak. Szmesko tábornok hozta létre pl. az „Erő és Becsület‖ pártját; 

Szkipalszkij tábornok a „Győzelem Gárdát‖; Csapovszkij az „Ukrajna Nemzeti Gárdáját‖, 

Kurdakov a „korrupció elleni harc kérdéseivel foglalkozó nemzeti bizottságot‖.  

Ugyancsak a nemzetbiztonsági szervezetek tevékenységének átpolitizáltságára példa, 

ahogyan az ország történelmének a napi politikai törekvésekhez „igazításában‖ – a dokumen-

tumok szűrt közreadásával, vagy a kutatók elöli elzárásával – közreműködtek. Így történt ez a 

„Holodomor (éhínség)‖ tematizálásakor, és a Nemzeti Emlékezet Intézete tevékenységében is. 

Természetesen mindezek a „furcsaságok‖ hatással voltak a szervezetek eredeti hivatásának a 

kiteljesedésére, a minőség romlására.  
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Ukrajnában tehát ma alapvető feladat, hogy a kül- és biztonságpolitikai stratégiában ré-

gen megérett változtatásokat megvalósítsák. Új nemzetbiztonsági doktrínát készítenek elő. A 

kérdés továbbra is elsődlegesen stratégiai jellegű és nyitott: nemzetbiztonsága szempontjából 

milyen állam Ukrajna? Az önállósága miként nyilvánul meg bel- és külpolitikai döntési moz-

gásterében? Meddig terjed „szabad-akarata‖, és miként jelentkeznek korlátozottságai? Miért 

nem volt elegendő a közel két évtizedes függetlenség ahhoz, hogy stabilan rögződjön 

nemzetállamkénti egységessége? Melyek a múltból örökölt, és miként transzformálódnak a 

jelenlegi viszonyokba az önállósággal járó nemzetbiztonsági kockázatok?    

Ezeknek a rendkívül bonyolult hátterű kérdéseknek a megválaszolását főként abból a 

felismerésből lehet csak levezetni, hogy a Szovjetunió felbomlásából megszülető Ukrajnára 

kettős feladat várt: az önálló nemzetállam újra alapítása és a társadalmi-gazdasági-politikai 

rendszerváltás.    

A nemzetbiztonsági politikát befolyásoló tényezők 

Az új ukrán állam olyan területeket is magában foglal, amelyeknek Ukrajnához tartozá-

sa erősen vitatható, az ott élő embereknek nincs meg az ukrán identifikációja, nem tekintik 

Ukrajnát a hazájuknak. Ma Ukrajna lakosságnak mintegy tizenhét százaléka etnikailag orosz, 

további harmincszázaléknyi ukrán etnikumú állampolgár orosz anyanyelvű. Ukrajna nagyjá-

ból a Dnyeper mentén történelmileg is kettéosztható „oroszbarát‖ és „nyugatbarát‖ részre. 

Éppen a keleti, orosz etnikumú, vagy orosz anyanyelvű területeken találhatóak az iparilag 

legfontosabb városok, illetve az ipart kiszolgáló nyersanyagok. Oroszország támogatását ma-

guk mögött tudva, az ezeken a területeken élők könnyen megakadályozhatják Ukrajna önálló 

nemzetkénti egységét, ha ezt az ukránok az Oroszországgal szembeni nyugati integrációjuk-

ként definiálják.  

Az új Ukrajna elitje ilyen tartalmú „önazonosulást‖ nem tudott megalapozni, és az or-

szág keleti és déli részein elfogadtatni. Az ismert társadalomkutató, Maxim Mihajlenko – 

elemezve az ukrán identitás problematikáját – megszívlelendő következtetésekre jutott. Sze-

rinte a politikai és a tudományos irodalomban az ukránokról három interpretációt lehet fellel-

ni. Az egyik az ukránokat – „olyan oroszoknak tekinti, akiknek nagy részét (kitüntetetten a 

közvéleményformálókat) valamikor az osztrák-lengyel érdekeknek megfelelően, úgy kódolták 

át, hogy ártsanak Oroszországnak‖. A másik felfogás az „oroszokat és az ukránokat sokkal 

közelebbi rokonsági fokozatúnak véli, mint amilyenek pl. a csehek és a szlovákok, vagy a 

szerbek és a horvátok. Ukrajnában ők az államalkotó népesség, a nyelvükben meglévő kü-
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lönbség pedig bosszantó félreértés, amelyet főként galíciai bajkeverő pszevdopolitikusok táp-

lálnak, akik kihasználják az Oroszországnak ártani akaró nyugati államok segítségét‖. A har-

madik megközelítés „Ukrajnát posztgyarmati államnak tartja, amely a történelem ke-

gyelméből, és az összesűrűsödött erőfeszítéseknek a hozzájárulásával szabadult ki az ukrajnai 

földeken, évszázadokon át genocidiumokat végrehajtó gyarmatosító-moszkoviták karmaiból‖. 

A kutató az első nézetet fogadja el történelmileg relevánsnak. Megjegyzi azonban, hogy a 

„jövőt a múlt alakítja ki. Az 1920-30-as évek, főként Galiciának az Ukrán SzSzK-hoz csatolá-

sát követő folyamatok hatására, pragmatikusan és politikailag is pontosabb a második válto-

zat. Azzal a megszorítással, hogy az „ukránok és az oroszok, mint egység, megbonthatatlanok 

maradnak továbbra is, a hatalmas közös szovjet identitás hatalmas erejének következtében, 

amely kulturális ötvözetként jelenül meg‖. 

Ennek a „kölcsönös egymásba ötvöződésnek‖ a ténye adja azt a nagyon fontos erőfor-

rást, amely kizárja pl. Zbigniew Brzezinskinek a két ország ütközésével, elszakadásával szá-

moló prognózisának a bekövetkeztét. Azt kell megérteni, hogy a harc nem a Kreml és Kijev, 

nem magában Ukrajnában az ukránok és az oroszok, vagy ebben az összefüggésben Washing-

ton és Moszkva között zajlik, hanem az „összetartozás tudata‖ és a „nemzettudat‖ között. 

Egymástól elkülönülve, elszakítva mind Oroszország, mind Ukrajna periférikussá és így re-

ménytelenül versenyképtelenné válik az integrálódó, globálissá alakuló világban. Ugyanak-

kor, ha rátalálnak a „nemzeti‖ megtartásával ötvöződő „integráció‖ szellemiségére és formai 

megjelenítésére, akkor a XXI. század egyik meghatározó pólusává, a világ fejlődését generáló 

erőközpontjává válhatnak.   

Ukrajna a független államiságával együtt megkapta azt a krízist, amely érintette a kimú-

ló Szovjetunió szinte valamennyi tagköztársaságát, és mérgezte a gazdaság, a pénzügyi rend-

szer, a tudomány stb. valamennyi szféráját.  

Az önállóvá lett ország biztonságpolitikai feladatai és lehetőségei szempontjából fontos 

áttekinteni az átörökített védelmi helyzetet, mert különösen a nagyléptékű szovjet hadászati 

program felszámolása hatott érzékenyen Ukrajnára. Ennek a programnak a megvalósításában, 

a 80-as években a vezető ukrán üzemek és tudományos-kutató központok szinte mindegyike 

érintett volt, és a fegyverkezés beszüntetésével mindegyikük életképtelenné is vált.  

A Szovjetunió szétesésének pillanatában az Ukrán SzSzK területén három katonai kör-

zet volt, 780 ezres létszámmal. Ezeknek az állományába számos szárazföldi egység tartozott, 

valamint egy rakéta-, négy légi hadsereg, a légvédelem és a Fekete-tengeri Flotta. Miután 

döntés született arról, hogy a Független Államok Közösségének nem lesz egységes hadereje, 

1991. augusztus 24-én a Legfelsőbb Ráda rendeletben mondta ki, hogy a Szovjetunió Fegyve-
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res Erőinek mindegyike, amely az ország területén állomásozik, ettől fogva Ukrajna fennható-

sága alá tartozik. Az említetteken kívül ez a döntés vonatkozott a nukleáris robbanótöltettel 

ellátott 1272 interkontinentális ballisztikus rakétára, éppúgy, mint a jelentős dúsított urán tar-

talékokra is. Ekkor Ukrajna területén 1240 nukleáris robbanófejet tároltak, 133 db. RS-18-as 

stratégiai rakétát, 46 db. RS-22-t, 564 db. bombázókon használt szárnyas rakétát, valamint 

mintegy 3000 egységnyi taktikai nukleáris fegyvert. 

A Szovjetunió felbomlásának következményeként megnőtt a nukleáris fegyverekkel 

rendelkező országok száma, hiszen a belovezsszkiji megállapodás aláírásakor a szovjet nukle-

áris fegyvereket négy szövetségi köztársaság területén tárolták: Oroszországban, Ukrajnában, 

Belorussziában és Kazahsztánban. Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok közös dip-

lomáciai erőfeszítéseinek eredményeként Ukrajna, Belorusszia és Kazahsztán lemondott a 

nukleáris hatalmi státuszról.  

Ennek az Európa biztonsága szempontjából is rendkívül fontos eseménynek, a jogi 

megalapozása ukrán részről azzal kezdődött, hogy 1991. október 24-én a Legfelsőbb Ráda 

rendeletet alkotott Ukrajna nukleáris fegyvermentes státuszáról. 1992. január 14-én pedig, 

háromoldalú megállapodást írtak alá – Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és Ukraj-

na képviselői - mely szerint minden nukleáris töltetet leszerelnek és Oroszországba szállíta-

nak, a stratégiai nehézbombázókat és a rakétaindító bunkereket pedig megsemmisítik az USA 

pénzén. Ennek fejében garantálják Ukrajna függetlenségét és területi integritását.   

Így is történt. Az ország területén maradt valamennyi hadászati nukleáris potenciált 

Oroszor-szágba szállították (ezeket leszerelték, részben az USA pénzügyi támogatásával). 

1994. december 5-én pedig – mint már említésre került, Budapesten, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) megalakítására összehívott értekezlet keretében – aláír-

ták azt a Memorandumot, amelyben Oroszország, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-

Británnia garantálták Ukrajna biztonságát. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy tartózkodnak 

az erő alkalmazásától, a gazdasági nyomásgyakorlástól, és abban az esetben, ha agresszió 

veszélye jelentkezne Ukrajnával kapcsolatban, akkor összehívják az ENSZ Biztonsági Taná-

csát a szükséges intézkedések megtételére.  

Ukrajna függetlenné válásának pillanatában nem rendelkezett sem fejlett út- és tele-

kommunikációs hálózattal, sem normális banki szférával és saját pénzügyi rendszerrel, arany-

valuta tartalékokkal. Gyakorlatilag az országnak nem voltak kvalifikált szakértői, menedzse-

rei, pénzügyesei, nem volt tapasztalata a külpiacokon folytatandó munkára. Szinte minden 

olyan képesség hiányzott, ami normaként szükséges bármely piacgazdasággal működő ország 

számára. Az Ukrajnában előállított termékek ebben az időben teljesen versenyképtelenek vol-
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tak a külpiacokon, alacsony minőségi fokozataik és reklámjuk hiánya miatt. Mindezek mellett 

még a Csernobili Zóna okozta problémák felszámolása is elvonta az anyagi forrásokat. Az 

önálló ukrán államiság startja ezek miatt rendkívül problémás és bonyolult lett, a Szovjetunió-

tól örökölt krízis felszámolása pedig hosszú időre elhúzódott. Ez a válság lényegesen megne-

hezítette a legfontosabb feladatok megoldását: az önálló államiság és az új társadalmi-

gazdasági berendezkedés kiépítését.  

Az önálló Ukrajna létrejöttekor többségükben még azok alkották az ország vezető ere-

jét, akik nem igazán tudták, hogy miként kellene az országot demokratikus jogállamként, in-

tegrációképes piacgazdaságként megszervezni. A kezdetekkor többnyire a saját gazdasági-

tulajdoni potenciáljuk megalapozásával, megszerzésével voltak elfoglalva, s nem az ország 

sorsával. Ekkor alakultak ki azok a „klánok‖ - a „donyeckiek‖, a „dnyepropetrovszkiek‖, a 

„kijeviek‖, a „lvoviak‖ – akik, azóta is meghatározzák a gazdasági, és jelentős mértékben a 

társadalmi folyamatokat is. Ezekben az években Ukrajna önálló államisága és az új – már nem 

szovjet tipusú - gazdasági, politikai, társadalmi berendezkedése érdekében fontos pozitív fej-

leményekre is sor került. A legfontosabb az új Alkotmány megszületése, és a hozzátartozó 

nemzeti szimbólumok – zászló, címer, himnusz, elnöki hatalmi erekjék stb. – véglegesítése. A 

gazdaság megkapta végre a nemzeti valutát, a grivnyát. Valamelyest rendeződött a közbizton-

ság is, működőképessé vált az államapparátus.  

Az önálló, független Ukrajna már 18 éve létezik, de még nem szilárdultak meg állami-

ságának az alapjai. Európa második legnagyobb országa. Mégis a kapcsolataiban „provinciá-

lis‖ szereplő és akként is kezelik. Ebben szerepet játszik az a tény, hogy új ország, és a partne-

rei még kétkedve „méregetik‖, de saját maga is „bizonytalansági faktor‖, mert nem tudja még 

megalkotni önképét. Azt várja, hogy pusztán azért mert „megszületett‖ hosszú történelmi há-

nyadtatások után független országként, mindenki tisztelje, „kényeztesse‖, előnyben részesítse, 

adja meg számára az „elsőbbséget‖. A helyzetét a világban „semleges hídként‖ szeretné meg-

határozni, amely összeköti a nyugati és keleti kultúrákat és érdekeket, amely hídon mindenki 

átjárhat, főként, ha „hídpénzt‖ fizet. 

Ukrajna kiútkeresései a „krétakörből” 

Ukrajna önálló államisága – a geopolitikai helyzetéből is adódóan – jelentős mértékben 

attól függ, hogy milyen társadalmigazdasági berendezkedést választ. Ez a terület mindig ütkö-

ző zóna volt a keleti és a nyugati világ civilizációs elképzelései és érdekei között. Az ukránok 

vezetői pedig, nem minden esetben találták meg az adott kor követelményeinek megfelelő 
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irányt, orientációt. Ez is közbejátszott abban, hogy többnyire elveszítették a függetlenségüket, 

és az önálló államiságukat.  

A legújabb kori Ukrajna hasonló helyzetben van. Az 1991-ben kikiáltott függetlenség 

óta szinte tántorogtak az önállóság biztonságát garantáló lehetséges kapcsolatrendszerek út-

vesztőiben. Ennek következtében a közel húsz év alatt gyakran csapda helyzetbe kerültek. A 

többi volt szovjet tagköztársasághoz hasonlóan, Ukrajna is a hidegháborút lezáró kiegyezéses 

békekötés „terméke‖. Megszűnt a Szovjetunió, szétesett 15 új államra, de megszűnt az ideo-

lógiai, katonai szembenállás is, a világ az egységesülés, a globális integráció irányába fejlődik 

tovább. Nincsenek már szembenálló blokkok, helyükbe a partneri kapcsolatok léptek. Ugyan-

akkor a korábbi együttműködési rendszerek – amelyek megmaradtak – szelektálnak szövetsé-

geseik, további partnereik megválasztásában, új integrációk pedig a régi kapcsolatokból – a 

vélt, vagy valós történelmi sérelmek miatt – nehezen jönnek létre. Nem minden országot fo-

gadnak be oda, ahova törekszik, miközben kényszerítésnek, visszarendeződésnek tűnhet a régi 

kapcsolatok megújítása. Kölcsönös akarat alapján jöhetnek csak létre az új országok kap-

csolatrendszerei. 

Az ukrán politikai osztály vitáiban kezdetektől fogva az a dilemma fogalmazódott meg: 

lehet, hogy senki nem érdekelt abban, hogy létezzen Ukrajna, mint önálló független nemzetál-

lam?! Azt várták, hogy valahonnan jöjjön egy „löket‖, valakik kívülről helyettük oldják meg 

az ország problémáit. A kilencvenes évek során az ukrán politikai vezetés – időben eltérő 

hangsúlyokkal – folyamatosan egyensúlyozni igyekezett Oroszország és Nyugat-Európa kö-

zött. A sajátos ukrán elnevezéssel, „multivektoriális‖ külpolitika lényege: anélkül, hogy hozzá 

kellene kezdeni a társadalmi és politikai rendszer mélyreható átalakításához (különös tekintet-

tel a függetlenséget követően kialakult politikai-üzleti érdekcsoportok, klánok hálózatára), 

valamint anélkül, hogy veszélyeztetnék az Oroszországhoz fűződő viszonyt, a lehető legtöbb 

kereskedelmi és gazdasági előnyt csikarni ki a Nyugattól, az USA-tól, az EU-tól.  

Az önállóvá lett Ukrajna létének közel két évtizede alatt nem igazán találta meg bizton-

ságpolitikájának elvi alapjait. A fő szempont az volt, hogy kívülről teremtsék meg az ország 

független államiságának garanciáit. Olyan érzetet keltettek ezzel, mintha „felkínálkoznának‖, 

azé leszünk, aki gazdaggá tesz minket, mintha Ukrajna biztonságos boldogulása csupán má-

soktól függne. Ebből az alapállásból vezethető le a szinte „durcás‖ hírtelen kapcsolat-váltások 

sorozata.  Először még együtt a Független Államok Közösségével; azután jöjjön azoknak az 

államoknak a segítsége, ahol az ukrán diaszpóra él; majd legyen Lengyelország a „védőügy-

védünk‖; s a nagy álom, a szövetség az USA-val, és ezzel együtt a NATO és Európai Unió 
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tagság. Közben „flörtök‖ Grúziával, a GUAM-al, és másokkal, akik szembe fordultak Orosz-

országgal, mert ez lehet a bizonyíték a világ előtt Ukrajna önállóságára, függetlenségére.  

A térségbe közben új versenytárs is belépett, az Egyesült Államok. E „belépés‖ közvet-

len előzményei visszanyúlnak a NATO Békepartnerségi programjának posztszovjet államokra 

való kiterjesztéséig. Mindazonáltal hiába csatlakozott már 1994-ben a NATO-programhoz 

Azerbajdzsán, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Ukrajna – mindez akkor még 

nem hozott létre új politikai minőséget. Már csak azért sem, mert a partnerségi programba 

bekapcsolódó FÁK-országok – Ukrajna kivételével – ekkor még egytől egyig tagjai voltak a 

posztszovjet térség katonai szervezetének, az 1992 májusában alapított un. Kollektív Bizton-

sági Szerződésnek.  

Az Európai Unió fő célja az Ukrajnával kialakított bel- és igazságügyi együttműködés 

során az ukrán gazdasági reformok és a demokratikus társadalmi átalakulás támogatása volt. 

Az általánosságban nem túl intenzív politikai kapcsolatokban, a segélypolitika volt a markáns 

kivétel. Az ország méretéből adódóan eleve nagyobb segélyigény mellett, Ukrajnában számos 

olyan politikai és biztonsági kihívás is felmerült, melyek kezeléséhez az EU-nak elemi érdeke 

fűződött, annál is inkább, mivel a frissen függetlenné vált állam ezekkel önerejéből nem bol-

dogult. Ilyen volt a határokon átívelő szervezett bűnözés, különösen pedig az illegális migrá-

ció, az ember- és kábítószer-kereskedelem visszaszorítása. A legfontosabb pedig, a nukleáris 

biztonság kérdése volt, amibe a csernobili baleset következményeinek kezelése mellett bele-

tartozott az ukrán területen maradt szovjet atomfegyverek Oroszországba szállításának támo-

gatása is. A TACIS segélyprogramnak, Oroszország után, Ukrajna volt a legnagyobb ked-

vezményezettje. Kijev 1996 és 1999 között közel 538 millió euró TACIS-támogatást kapott 

részben a fenti célokra, részben pedig a civil társadalom építésének elősegítésére. Ehhez jött 

még számos kisebb segély- és támogatási program, például az ECHO által nyújtott humanitá-

rius segélyek, makrogazdasági támogatások stb. Ezek összértéke 1991 és 1999 között mintegy 

1395 millió eurót tett ki. 

A NATO-val a politikai tárgyalások már 1994 óta megindultak, a „Partnerség a békéért‖ 

program keretén belül. Ám 1997-re, amikor is Madridban Ukrajna aláírta a különleges part-

nerségről szóló Chartát, senki számára sem voltak világosak az ország hosszú távú euroatlanti 

céljai. A különleges partnerségről szóló Charta reális jogi lehetőséget adott arra, hogy tárgya-

lásokat folytassanak a katonai és politikai együttműködésről, az esetleges integrációról (a fo-

lyamat gyorsítását visszafogta, hogy míg 1997-ben a Charta aláírásakor az ukrán társadalom 

37%-a támogatta a NATO-csatlakozást, fokozatosan 2004-ig ez a ráta 27%-ra csökkent).  
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A 2002-es kormányfőváltás után, a tárgyalások jelentős fordulatot vettek, mivel Viktor 

Janukovics volt az első ukrán miniszterelnök, aki hivatalosan kifejtette Ukrajna csatlakozási 

szándékát. A kapcsolat a prágai csúcson az Ukrajna–NATO Cselekvési Terv (Action Plan) 

aláírásával, és az éves célkitűzések egyeztetésével érte el legmagasabb fokát. A Cselekvési 

Terv ugyan nem zárta ki a csatlakozás lehetőségét, mégsem erre összpontosított elsősorban, 

hanem a demokratikus intézmények megteremtésére és megbízható működésére, az intézmé-

nyi reformok folyamatosságára, és a befektetői légkör jobbítására. Mindennek azt kellett vol-

na eredményeznie, hogy Ukrajna nemcsak törekszik, de kész is az esetleges NATO-tagságra.  

A tárgyalások Ukrajna csatlakozásáról a NATO-hoz hatékonyan folytak, egészen az 

esedékes ukrán elnökválasztások kezdetéig, ami felborította mind a belpolitikai, mind a kül-

politikai célkitűzéseket. Úgy alakult, hogy elnökjelöltként már éppen Viktor Janukovics elle-

nezte leghevesebben a NATO-tagságot, s a 2004-es ukrán katonai doktrínába utólag be is ke-

rült az a módosítás, amely levette napirendről a teljes körű euroatlanti integrációt. 

Ukrajna az ezredfordulóra a „krétakör‖ szindróma foglyává vált. Ismert a történet 

Bertolt Brecht „Kaukázusi krétakör‖ című drámájából. A legenda szerint, egy gyermeket két 

nő is sajátjának tartott. Nem tudtak megegyezni arról, hogy valójában ki az édesanyja. A bölcs 

Salamon királyt kérték meg döntőbírónak, aki kört rajzolt a kicsiny köré, és azt mondta az 

asszonyoknak, hogy a karjainál fogva húzzák ki onnan. Az egyik azonban elengedte a gyer-

mek kezét, nem akart fájdalmat okozni neki. Ez volt az igazi szülőanyja. Valahogyan hasonló 

helyzetbe került Ukrajna is az ezredfordulót követő években. Egyik irányba Oroszország húz-

ta, a másikba pedig az Egyesült Államok, és a NATO, kicsit az Európai Unió. Várható volt, 

hogy előbb-utóbb valamelyik elengedi a kezét, nehogy szétszakadjon.     

A 2004-es elnökválasztás idején azonban Ukrajnát még mindkét irányba erőteljesen 

húzták. Putyin három napra Kijevbe utazott, hogy személyes támogatását is demonstrálja 

Janukovics mellett. Az USA pedig jelentős pénzekkel, szervezeti, logisztikai eszközökkel, és 

az egész világra kiterjedő információs kampánnyal erősítette meg az ellenfelét.  

A „narancsos forradalom‖ létjogosultságáról és kimeneteléről - az érdekelt külső erő-

központokból nézve – két féle értékeléssel találkozhatunk. Az orosz vezetés levonta a tanúsá-

got súlyos vereségéből, és közvetlenül nem avatkozott be a továbbiakban, de az olaj- és 

gáztranziton és egyéb gazdasági kapcsolódásokon keresztül folyamatosan befolyásolta érde-

keinek megfelelően az ukrajnai történéseket.  

A Nyugat, főként az USA „beleszeretett‖ a győzteseibe, és nem igazán érzékelte azt a 

biztonsági kockázatot, amelyet a kikényszerített „rendszer- és orientációs változtatás‖ hozott 

felszínre Ukrajnában. Abból indultak ki, hogy a Janukovics féle ingadozás és az elnökválasz-
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tások során tapasztalt törvénytelenségek semmiképp sem szolgálták a demokratikus intézmé-

nyek megszilárdulását és a kedvező külső politikai környezet kialakulását. Az elnökválasztá-

sok során a NATO is közelről figyelte a politikai eseményeket Ukrajnában, ám megfigyelőket 

nem küldött, hiszen ez nem a NATO (hanem az EBESZ, Európa Tanács stb.) hatásköre. A 

NATO szempontjából az volt a fontos, hogy a választások ne hassanak negatívan a regionális 

biztonságra, és erősítsék a demokratikus intézményrendszert Ukrajnában.  

A 2004-es forradalmi események előtt Ukrajna a „keleti pólushoz‖ állt közelebb, ám 

onnan kiszakadt, s reményeket fűzött ahhoz, hogy bekerül a „nyugati pólusba‖. A győztes 

„narancsos erők‖ úgy értékelték, hogy Ukrajnának újra történelmi lehetősége adódott a nyu-

gati világ és értékrendszer tagjává váláshoz. Ellenkező esetben vagy a „fekete lyukban‖ marad 

az ország, vagy visszakerül oda, ahonnan kiszakadt. Gondolatvilágukba visszajöttek a törté-

nelmi analógiák. A kozák hetmani-ukránok szerepe 1615-ben, a 30-éves háború és az 1648–

54-es felszabadító háború során, illetve a XX. század elején, 1917–21-ben, az I. világháborút 

követő zűrzavaros időszakban. Akkor a kivívott eredményeket nem sikerült megőrizni. Arra 

számítottak, hogy a hidegháború utáni átmeneti időszakban, csak az újsütetű ukrán politikai 

eliten múlik, hogy megismétlik a történelmi múlt hibáit, vagy véglegesen önálló nemzetál-

lammá válnak. A „narancsos elit‖ szerint, a kialakulóban lévő új nemzetközi körülmények 

között – amelynek nézőpontjukból a lényege, hogy a hidegháborúban a Szovjetunió történel-

mi vereséget szenvedett – megadatott Ukrajna független nemzetállammá válása. Ez a körül-

mény pe-dig, azt is lehetővé teheti, hogy a balti–fekete-tengeri régió vezetőhatalma legyen. 

Ezeknek a céloknak az eléréséhez fogalmazták meg a prioritásaikat. A hosszú távú és egyben 

bizonytalan célok (EU-tagság) helyett, előtérbe került a rövidtávon megvalósítható WTO-

tagság (2005 végéig), illetve az Egyesült Államoktól és EU-tól elnyerhető piacgazdasági stá-

tus. Középtávon pedig – 2008 végéig - a NATO-tagságra igyekeztek hangsúlyt helyezni.  

A NATO tagság tekintetében Ukrajna egy sor kihívással is szembekerült. Ezek közül el-

ső he-lyen szerepelt a belpolitikai erők konszolidálása az euroatlanti kérdésben. Elsődlegesen 

azt várták el a partnereik, hogy a stratégiai dokumentumokban, a deklaratív „euroatlanti integ-

ráció‖ kifejezés helyett, az egyértelmű NATO- és EU-tagság igénye szerepeljen. Hasonlóan 

fontos feltételként fogalmazódott meg az ország aktívabb részvétele a regionális együttműkö-

désben. Ebből a szempontból vált érdekessé Ukrajna részvétele a GUAM keretén belül formá-

lódó békefenntartó programban, a lengyel–ukrán békefenntartó zászlóalj, illetve a „Tisza‖ 

katasztrófaelhárító zászlóalj (ukrán–szlovák–magyar–román részvétellel) tevékenysége. El-

várták Ukrajna közreműködését a „befagyasztott‖ konfliktusok rendezésében is (Transz-

dnyisztria, Hegyi Karabah stb.). Ahhoz, hogy Ukrajna ténylegesen a NATO tagja legyen, el-
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kerülhetetlen feltételként szabták a katonai-védelmi és a biztonságpolitikai szféra mihama-

rabbi megreformálását, a hadsereg civil kontrolljának megerősítését, illetve az euroatlanti 

integrációt illető kérdések hatékony intézményi és tárcaközi koordinálását, központi és regio-

nális szinten egyaránt. A katonai bázisokat érintő kérdéseket illetően ebben az időben az ka-

pott hangsúlyt, hogy bár a Szevasztopolban állomásozó Orosz Fekete-tengeri Flotta, a kétol-

dalú szerződés értelmében, 2017-ig tartózkodik Ukrajna területén, ám annak felszámolásáról 

már el kell kezdeni a tárgyalásokat, mivel ez nemcsak politikai döntést, de egy sor logisztikai, 

adminisztrációs és tervezési munkát is igényel. A NATO irányítói hangsúlyozták annak elke-

rülhetetlenségét, hogy Ukrajna folyamatosan figyelmeztesse Oroszországot az egyezmény 

betartásának szükségességére (a nem szankcionált hadgyakorlatokra és be nem jelentett moz-

gósításokra való tekintettel a Krím-félsziget területén), illetve nyilvántartásba vegye az Orosz 

Fekete-tengeri Flotta technikai és fegyverállományát. Közkeletűvé vált, hogy ha Ukrajna az új 

realitások közepette képes lesz konszolidálni belpolitikai erőit, illetve meghatározni helyét a 

regionális biztonságpolitikai rendszerben, akkor nagy reményekkel számíthat mind a NATO-, 

mind az EU-tagságára.  

Kijev továbbra is „krétakörben‖ maradt, és ugyan egymástól eltérő módon húzták két 

irányba, nem tudott kiszakadni ebből az állapotból. Hiába kívánta a Juscsenko-Tyimosenko 

„narancsos-forradalmi‖ tandem végérvényesen a Nyugat mellett elkötelezni Ukrajnát, a do-

mináns ukrajnai közérzület továbbra is elutasító maradt az ország NATO-tagságát illetően. Ez 

a NATO-tagsággal kapcsolatos ukrajnai óvatosság pedig jó részt annak következménye, hogy 

az ukrán társadalom többsége félt attól, hogy a nyugati világ katonai szervezetéhez történő 

csatlakozás súlyosan megterheli majd az orosz-ukrán kapcsolatokat. Olyannyira súlyosan, 

hogy annak következményei Ukrajna lakossága jelentős részének mindennapi életére közvet-

lenül elviselhetetlen hatással lehet. Az ukrán elit jelentős része úgy vélte, hogy a történelmi 

identitásból eredeztethető, és a gazdasági érdekek ütközésében megnyilvánuló feszültség vég-

ső esetben az ország kettészakadásához is vezethet; vagy előtérbe kerülhet az ország föderáci-

ós átalakításának koncepciója. A 2000 c. kedvelt hetilap vezető publicistája Lidija 

Gyenyiszenko, például a lap 2010. március 18. számában, azt kérdezte az ismert német polito-

lógustól, Alekszander Rártól – aki Angela Merkel főtanácsadója is az orosz, ukrán ügyekben 

– hogy „ön miként látja, megvalósul e a szakértőknek az a  populáris állítása, mely szerint 

<Ukrajna térképét átszabják>?‖ Mire a válasz az volt: „nem, ez nem lehetséges. Ukrajna azon 

határok között marad, amelyek ma léteznek‖.  Ugyanakkor a kérdésnek a „föderációra‖ vo-

natkozó folytatására, Rár már azt mondta: „a föderáció Ukrajna számára elkerülhetetlen‖.   
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Kétségtelenül Ukrajna kül- és biztonságpolitikája összefonódott az utóbbi években a 

térségben jelentkező szembenállásokat kiváltó geopolitikai kihívásokkal. A 2010. évi államfői 

választások eredményeként az a vélekedés lett általánossá az ukrán politikai osztályban – 

hogy Ukrajna végre megértette a „helyi értékét‖. A helye és a szerepe, legalább is a következő 

évtizedben, azoknak a blokkokon kívüli európai országoknak a sorában van, amelyek külön-

leges kapcsolatokat alakítanak ki Oroszországgal. Ez az a természetes geopolitikai behatárolt-

sága Ukrajnának, amely történelméből, földrajzi elhelyezkedéséből és népének mentalitásából 

fakad. Kucsma elnök még azt írta, hogy az ukrán identitás lényege: „Ukrajna – nem Oroszor-

szág‖. A történelmi realitásokat megértő és a világ fejlődési folyamataival számoló ukrán po-

litikai osztály viszont már tudja, hogy de nem is „anti-Oroszország‖. Soha nem is válhat azzá, 

bármennyire is szerették volna akként látni a politika egyes aktorai, akiket azonban már kive-

tett magából a közélet. 

Ezért is fogadta reménykeltően az ukrán politikai osztálynak az előző három elnökből 

kiábrándult része Janukovics elnöki beiktatásán elmondott gondolatait. „Amennyiben híd le-

szünk Kelet és Nyugat, Európa és a volt Szovjetunió integrált részei között, Ukrajna olyan 

külpolitikát választ, amelyik lehetővé teszi államunknak, hogy maximális eredményekre te-

gyen szert az egyenjogú és kölcsönösen előnyös kapcsolatai fejlesztéséből az Oroszországi 

Föderációval, az Európai Unióval, az USA-val, és a világhelyzet alakulására hatással bíró 

többi országgal … Mi, mint blokkokon kívüli állam, készek vagyunk részt venni ilyen folya-

matokban‖. A „semleges‖ szerephez az ukrán politikusok elsődlegesen a vélt helyzeti előnye-

iket sorakoztatják fel. Nem viseltek háborút a szomszédjaikkal, az „ideológiai hidegháború-

ban‖ sem vettek részt. A földrajzi-történelmi átrendeződések eredményeként országuk mind a 

nyugati, mind a keleti kultúra, gazdaság, vallások, nyelvek, emberi kapcsolatok tárháza. A 

semleges híd-szerephez példaként ott van számukra Ausztria és Finnország második világhá-

ború utáni kapcsolat rendszere. Úgy ítélik meg, hogy a mai nemzetközi helyzetben Ukrajna 

vehetné át a szerepüket.  

Új esélyek Ukrajna önálló és biztonságos nemzetállamiságára 

A 2004-es elnökválasztást megelőzően Ukrajnát még mindkét irányba teljes erőből húz-

ták, de a „narancsos forradalom‖ az USA felé billentette a mérleget. A nemzetközi erővi-

szonyok azonban az azt követő években gyökeresen megváltoztak. Az USA elveszítette azt az 

illúzióját, hogy képes a globálissá vált világ egyedüli vezetőjeként szerepelni. Oroszország 

meg tudta őrizni egységét, és megerősödve, egyenrangú részvevőként, a globalizáció egyik 
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pólusaként integrálódott a világba. Az Európai Unió - 27 országgal - túlnőtte magát, dinami-

kája megtört. A NATO légüres térbe került, majd beleragadt az USA oldalán vívott háborúk-

ba. Közben új erőközpontok jelentek meg a globalizációban: Kína, India, Brazilia, Dél-Afrika 

stb. Kipukkant a „fogyasztói társadalom‖ pénzügyi luftballonja, és az ennek következtében 

kialakult világ-válság az együttműködés, az összefogás irányába terelte az országokat.  

Az USA-ban a demokraták kerültek hatalomra, 2008-tól Barack Obama lett az új Elnök, 

és gyökeresen megváltoztak a nemzetközi viszonyok. Oroszország és az USA között a kap-

csolataik „újratöltése‖ vált meghatározóvá. Jelentősen csökkent a feszültség, és ez Ukrajnában 

nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Vannak olyan politikai erők, akik azt feltételezik, hogy 

ez a mostani „enyhülés‖ – számos korábbi állapotváltozáshoz hasonlóan – rövid idejű lesz, és 

visszatérnek a feszült viszonyok a nagyhatalmak között.  

Az azonban tény, hogy a „krétakörben‖ lévő Ukrajnának mindketten – Oroszország és 

az USA - elengedték a kezét. Jelentheti ez azt is, hogy magára marad Ukrajna, de azt is, hogy 

végre valóban függetlenül, maga döntheti el miként él önálló államiságával. Ha a „narancsos‖ 

fertőzésből kigyógyult Ukrajna új vezetői felismerik ennek a változásnak a kedvező lehetősé-

geit, és élni tudnak ezzel a perspektívával, akkor az ország kitörhet a „krétakörből‖ és ígéretes 

pályára állhat. A jelenlegi politikai berendezkedéssel, és a kialakult politikai állapotokkal, 

egyelőre láthatóan kérdésessé vált bármelyirányú integráció. Most az ukránoknak egyedül kell 

eldönteniük, hogyan teszik hazájukat a XXI. század követelményeinek színvonalán működő, a 

világ számára elfogadható, integrációképes országgá. Sietniük is kell, mert sok időt elpazarol-

tak, és az egységes Európa hajója már nélkülük futott ki. Az Oroszország köré szerveződő új 

integráció – a Vámunió – is már előrehaladott állapotban van.  

Az eltelt közel két évtized nagy változásokat eredményezett. Az ukrán politikai és gaz-

dasági elit rendkívül erős lett, és összefonódott. Kikristályosodott Ukrajna új politikai osztá-

lya, a gazdasági pedig gazdagnak és már „tisztának‖ érzi magát. A politikai rendszer azonban 

nem tisztult le. A túl erős elnöki rendszer valójában gátolja a demokratikus viszonyok létrejöt-

tét. A politikai-gazdasági elit már szívesen lenne részese a globalizált világnak. Minden 

szempontból átláthatóságot ígérnek, s ennek fejében várják el az integráció, az együttműködés 

lehetőségét az USA-tól, az EU-tól, Oroszországtól, a szomszédjaiktól, főként Lengyelország-

tól, de Magyarországtól is.  

Az ukrán külpolitika és biztonságpolitika következetlen és követhetetlen elvi szertelen-

ségének egyszer véget kell érnie. A belső bizonytalanság annyira megrendítette az ország 

nemzetközi hitelét, hogy az már nemcsak Ukrajna számára jelent biztonságpolitikai kockáza-

tot, hanem a közvetlen környezetének és a világ egészének is. Bizonyította ezt az is, hogy az 
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elnökválasztási kampány egyik meghatározó kérdésévé vált, hogy miután az „ország függet-

lenségét senki nem garantálja, a biztonság csak akkor teremthető meg, ha visszaállítják a nuk-

leáris fegyverekkel rendelkezés státuszát‖. A nemzetbiztonsági politikában az a kérdés vető-

dik fel, hogy „miként lehetne elérni Ukrajna tartós biztonságát, úgy hogy ne legyen a nagyha-

talmak geopolitikai játszmáinak gyalog-figurája‖, de „ne is veszélyeztesse mások biztonsá-

gát‖?  

Az utóbbi időben egyre több fórumon vették napirendre az Ukrajnával kapcsolatos biz-

tonságpolitikai kérdések elemzését. Ilyen volt pl. a Budapesten megrendezett tanácskozás 

2009. december 21-én, a „budapesti memorandumról‖, amely Ukrajna nukleáris fegyvermen-

tességének státuszáról emlékezett meg; és az a széleskörű nemzetközi konferencia is, amelyet 

Berlinben tartottak 2010. március 9-én „Ukrajna szerepe Európa új biztonsági rendszerében‖ 

címmel. Ezeknek a találkozóknak az egyik fontos jellemzője, hogy nem állami szervek ren-

dezték, hanem civil szakmai szervezetek. Ebből adódóan a probléma felvetések szabadabbak, 

és konkrétabbak, a következtetések pedig kreatívak és bátrak.  

A budapesti tanácskozáson a fő kérdés az Ukrajna függetlenségét garantáló, 15 évvel 

korábban megfogalmazott nyilatkozat, megerősítése volt. Az azóta eltelt évek igazolták a 

memorandum szükségességét. Ugyanakkor a garanciák „megbízhatósága‖, „elegendősége‖ az 

ukrajnai politikai csatározások célpontjává vált. Az ukrán szakértők, közvélemény-formálók 

azt szorgalmazták, hogy – fenntartva a nukleáris-fegyvermentes státuszt – az ország függet-

lenségének garanciáira vonatkozó jogi bázist bővítsék ki. Szülessenek meg a másfél évtizede 

elmaradt megállapodások a garanciák betartásának mechanizmusára és szankcionálására.   

A berlini ajánlások közül kiemelkedik az a gondolat, hogy Európa biztonságának erősí-

tése érdekében, a posztszovjet térségben „demilitarizálni‖ kellene a NATO és az Oroszország 

körül kialakult „blokk‖ szembenállását. Ezeknek a szervezeteknek a hidegháború lezártával 

megváltozott a szerepe. A szembenállás helyébe fő funkcióként a feszültségek oldása, a part-

neri-viszony békekötést segítő, a békefenntartást megvalósító intézményesítése került. Az 

együttes erőfeszítések és nem a „militáris‖ szembenállás hozhatják meg a nagyobb biztonsá-

got. Ebből a megközelítésből kiindulva javasolta pl. Eduárd Prutnyik az ukrán „Egységes Vi-

lág Alapítvány‖ létrehozója és elnöke, hogy az új START-3 megállapodás aláírására az USA 

és Oroszország vezetői utazzanak Kijevbe. Ezzel mintegy elfogadnák, hogy Ukrajna már nem 

ütköző zóna közöttük, hanem „demilitarizált‖ terület, az európai biztonság kiszélesítésének 

szimbóluma. (A dokumentum aláírására végül is Prágát választották. Feltételezhetően az uk-

rajnai állapotokat még tartották kölcsönösen elismerhetőnek). 
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A demilitarizáció azt is jelentheti, hogy a biztonságpolitikai akcentusok áttevődnek a 

fegyveres konfliktusokról a fenyegetettség, a biztonságpolitika „puhább‖ összetevőire: a 

transzregionális bűnözésre, az illegális migrációra, a kábítószer-kereskedelemre, a kyber-

bűnözésre, vagy a klíma változás globális problémáinak veszélyeire. Az „Egységes Világ 

Alapítvány‖ azzal a kezdeményezéssel állt elő, hogy az EU keretében működő INGO-s egyik 

albizottságaként hozzanak létre nemzetközi civil műhelyt, amelyik segít a terrorizmus elleni 

és a lakosság biztonsága érdekében folytatott küzdelemben a társadalmi és egyéni felelősség-

vállalás komplex feladatainak, módszereinek a kialakításában.   

Ukrajna esélye önálló nemzetállamisága és biztonsága megszilárdítására jelenleg elsőd-

legesen a hazai viszonyok rendezésén múlik. Ameddig otthon folyamatosan „áll a bál‖, és 

kiszámíthatatlanok a politikai, gazdasági és szociális lépések, addig kívülről nem lehet – nincs 

kivel – partneri kapcsolatot építeni. A kezdeti lépések megtörténtek, az új hatalom iránt a vá-

rakozás mellett, érzékelhető a bizalom is. A szilárd hazai bázisról pedig megválaszolható az a 

nemzetbiztonsági szempontból is perdöntő kérdés: miként lehet az önálló államiság megőrzé-

sével olyan nemzetközi integrációban részt venni, amely az ország, az ukrán nemzet fejlődése 

számára optimális perspektívát biztosít. A döntés sokkal egyértelműbben, mint bármikor ko-

rábban az önálló, független Ukrajna vezetőinek felelőssége saját országa és nemzete előtt. 

Nem egyszerű a döntés, de most már nem várhatnak másra.  

Vitálij Kulik, a kijevi Civil Társadalom Problémáit Kutató Intézet igazgatója, az „Uk-

rajna szerepe az új európai biztonsági rendszerben‖ címmel 2010. március 10-én Berlinben 

tartott konferencia záródokumentuma előterjesztésében az ukrán értelmiség stratégiai várako-

zásait fogalmazta meg. Szerinte „a szakértők lemerevedve várják a nemzeti biztonságpolitika 

belső, hazai tényezőiben az elvi alapok változásait indító folyamatokat‖ Ugyanakkor a helyze-

tet az teszi rendkívül összetetté – mondta – hogy az ukrán biztonságpolitika rendszerében a 

„destabilizáció stabilizálódott‖ az utóbbi években. A benne rejlő problémák pedig „az ukrán 

állami-politikai valóság legmélyebb rétegeiből fakadnak‖.  

A közvélemény rendkívül határozatlan az ország biztonságpolitikájával kapcsolatban. 

Azok a falusi emberek – főként Nyugat-Ukrajnában – akik aktívan támogatták Juscsenkó el-

nöki programját az euró-atlanti integráció irányába, szintén elég aktívan léptek fel a NATO 

tagsággal szemben. Másoknál pedig az ellenkező jelentkezik: legyen Ukrajna Oroszországgal 

biztonsági-gazdasági szövetségben, de ha az intézményesülés kerül szóba – a Vámunió, vagy 

a Kollektív Biztonság Megállapodásának Szervezete – azzal szemben már a kifogások a meg-

határozóak.  
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Mindezen nézetekből az kihámozható, hogy Ukrajna keresi a helyét a jövőbeni európai 

biztonsági rendszerben. A „külpolitikai romantika‖ helyett erős pragmatizmus fogja jellemez-

ni az új kijevi vezetés tevékenységét a nemzetközi kapcsolatok területén‖ – szögezte le 

Dmitrij Vydrin professzor, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkárhelyettese 

2010. március elején egy budapesti tanácskozáson. Olyan politikai vonalvezetésre számít, 

amely figyelembe veszi valamennyi érintett oldal érdekeit. Az előző adminisztráció súlyos 

hibájának nevezte, hogy nemzetbiztonsági koncepcióját csupán politikusok, sőt politológusok 

megállapításaira építette, a választópolgárok véleményét figyelmen kívül hagyva. Az új poli-

tikai gondolkodást az jellemezheti az ukrán fővárosban, ha a kapcsolatok fejlesztése bármely 

irányban nem jelenti majd a viszony éleződését más erőkkel. Ebben az összefüggésben vizs-

gálják az európai biztonság új architektúrájára vonatkozó, Medvegyev orosz elnök által a köz-

elmúltban előterjesztett tervet is. Ezekről a témákról szó volt az új elnök brüsszeli, majd 

moszkvai látogatásán is.  

Az új hatalom berendezkedésének folyamatában szinte naponta változik a nemzetbiz-

tonság egyik döntő kiindulópontját képező paradigma: önállóan, de milyen jellegű kapcsolat-

ban a környező államokkal, a világgal. Viktor Janukovics, államfő megfogalmazta krédóját. 

Külpolitikai kurzusának biztonságpolitikai szempontból lényegi terminusa a 

„blokkonkívüliség‖. A megfogalmazásokban néha ezt a kifejezés a „semlegességgel‖ helyet-

tesítik. Alapvetően azonban a lényeg, amit meg akarnak jeleníteni az az, hogy Ukrajna már 

nem törekszik a NATO tagjává válni, de távol akar maradni az Oroszország által szervezett 

különböző védelmi szövetségi alakulatoktól is.  

Viktor Janukovics nem sokkal elnökké választását követően részt vett az Ukrán Nem-

zetbiztonsági- és Védelmi Tanács létrehozásának 18. évfordulója alkalmával rendezett ünnep-

ségen. Az ott elmondott beszédében szólt Ukrajna új nemzetbiztonsági elveiről. „Jelenleg 

Ukrajna nem kényszerül arra – mondta, hogy válasszon az Európában lévő valamelyik kollek-

tív biztonságpolitikai rendszer közül‖. Bármilyen döntés – szerinte – csupán elmélyítené a 

nemzetbiztonság fenyegetettségét, és ez még a nemzetközi viszonyok feszültségének a növe-

kedéséhez is vezetne. Janukovics azt hangsúlyozta, hogy a mai helyzetben Ukrajna számára a 

legjobb választás a „maximálisan szoros együttműködés integráció nélkül‖. Ukrajna ezt az 

egyetlen elvet követi viszonyulásában minden létező kollektív biztonsági rendszerhez. Kije-

lentette: „Ukrajna nem fog belépni a NATO-ba, és a hozzá való viszonyát a saját nemzeti ér-

dekeiből kiindulva alakítja ki‖. Pontosításként azt is hozzátette, hogy „Ukrajna blokkokon 

kívüliségének a státusza, semmiképpen nem jelenti az elhatárolódását az európai kontinens 

stabilizációs folyamataitól‖. Ellenkezőleg Ukrajnának „kötelessége aktívan bekapcsolódni a 
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biztonságpolitikát illető új európai politika kialakításának vitáiba‖. Sőt! Arra vonatkozó 

igényt is megfogalmazott, hogy Ukrajnának az új európai biztonsági rendszer kialakításához 

saját „ukrán kezdeményezéseket‖ is ki kell alakítania. „Olyan új biztonságpolitikai elvekre 

van szükség, - mondta - amelyek az új kihívásokra irányulnak, és nem csupán az Európai 

Unió országainak a részvételével számolnak, hanem az EU közvetlen szomszédjaival és part-

nereivel is, mint Ukrajna, Oroszország, Belorusszia, Moldávia‖.  

Viktor Janukovics április 3-án rendeletettel szüntette meg az Ukrajna Euro-atlanti Integ-

rációjának Kérdéseivel Foglalkozó Nemzeti Központot. Egyúttal utasította az illetékes állami 

felügyelő hatóságot, hogy végezze el a megfelelő intézkedéseket az Ukrajna NATO tagsága 

megvalósításának programjára – még Juscsenko által 2006. februárban – létrehozott Központ 

apparátusának a felszámolására. Ugyancsak megszüntetett több tucat olyan állami konzultáci-

ós testületet, amelyeket még az euro-atlanti integrációs stratégia megvalósításához kapcsolha-

tóan hozott létre a nyugat-barát előző Elnök. Ugyanakkor azokat a szervezeteket is likvidáltat-

ta, amelyek az ukrán-orosz kapcsolatok vizsgálatával foglalkoztak az előző kurzus idején. 

Ezek az intézkedések már előre vetítették azt a döntést, amiről először 2010. április 8-án 

a The Christian Science Monitor című lap adott hírt, mely szerint „Janukovics visszavonta 

Ukrajna felvételi kérelmét a NATO-ba‖. Ez az intézkedés végérvényessé teszi, hogy Ukrajna 

nem készül belépni a NATO-ba. 

Viktor Janikovics jelenleg a semlegességben, pontosabban a kivárásban látja a helyzet 

kulcsát. Igyekszik úgy mozogni a nemzetközi porondon, hogy maradjon terepe és ereje a nem 

csekély hazai feladatai megoldására. Az első belpolitikai csatát megnyerte, hiszen nagyon 

gyorsan új koalíciót tudott verbuválni és saját Kormányával a végrehajtó hatalmat is kézbe 

vette. Emellett kijelölte azokat a feladatokat, amelyekkel megvalósulhat Ukrajna korszerű 

biztonságpolitikai szervezeti rendszere. A szervezeti reformok kulcs kérdéseként a rendszer 

demokratikus kontrolljának a kialakítását jelölte meg. Ennek a demokratizálásnak érintenie 

kell az államfőtől kezdve, a Kormányon át, a Nemzetbiztonsági- és Védelmi Tanácsot és to-

vább az egész hierarchikus struktúrát. További fontos feladatnak tekinti a biztonságpolitikára 

vonatkozó stratégiai döntések meghozatalához szükséges folyamat szakmai minőségének ja-

vítását és gyorsítását. Eddig elhanyagolt területeket kíván a biztonságpolitikai szféra látóköré-

be emelni: a végrehajtó hatalom, és a vállalatok, államigazgatási szervezetek különböző szint-

jeinek az összehangolását, a vezetők bevonását. A korszerűsítés lényegéhez tartozik az elmé-

leti és oktatási, képzési háttér feltételek megteremtése is. Felismerve a biztonságpolitika rend-

szerében lévő anomáliákat, első intézkedései során szervezeti és személyi változásokat valósí-

tott meg. Összevonta a biztonságpolitika hátterében eddig működő kutató és oktató intézete-
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ket, és a Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézetét tette meg a terület egyedüli gazdájává. A ve-

zetését, pedig – az eddigi Juscsenko-párti aktivista helyett - egy nemzetközileg elismert poli-

tológus szaktekintélyre, Andrej Jermolájevre bízta.  

Viktor Janukovics államfő 2010. április 6-án részt vett az új összetételű Ukrajna Nem-

zetbiztonsági- és Védelmi Tanácsa (SNBO) értekezletén. Az ülést megnyitó beszédében kifej-

tette koncepcióját az SNBO feladatairól. „A SNBO-nak a legrövidebb időn belül – hangsú-

lyozta – olyan cselekvőképes szervként kell működnie, amelyik koordinálja a hatalom tevé-

kenységét a biztonság és a védelem szektorában. Nem engedhető meg az ilyen irányú munka 

imitálása vagy ignorálása. Mindenkinek, aki a beosztásánál fogva tagja a Tanácsnak, köteles-

sége aktívan és rendszeresen részt vállalnia a feladataiból.‖   

Ugyanakkor az államfő azt is megállapította, hogy „az utóbbi években az SNBO tevé-

kenysége fragmentális és rendszertelen jellegű volt. Egyrészről a hatalmi válság, és az Elnök 

illetve a Kormány szembenállása, gyakorlatilag anullálták a Tanácsnak, mint koordináló 

szervnek a tevékenységét. Másrészről, különösen a külpolitikai kérdésekben, a politikai kur-

zus következetlensége, az SNBO-t másodosztályú, kishatáskörű struktúrává silányították‖. 

Ilyen „ledegradált‖ nemzetbiztonsági problémák közé sorolta az államfő – aki egyidejűleg a 

SNBO elnöke is – az „ukrán Hadsereg állapotát, a környezeti és a technogen veszélyek rend-

szerszerű nemzeti monitoringjának a hiányát, a szociális biztonság szférájának kritikus állapo-

tát, amelyet fényesen bizonyított a H1N1 vírusos influenzajárvány.‖ Az Elnök nagyon határo-

zottan hangsúlyozta, hogy a továbbiakban ezeken a területeken „nem lehet rendetlenség‖, és 

biztos benne, hogy „az SNBO-nak a rendelkezésére állnak mindazok a törvény adta megfelelő 

felhatalmazásai, amelyek elegendőek itt a rendteremtéshez‖. Megerősítette, hogy a testület 

elnökeként, saját ellenőrzése alá vonja a Tanács titkárságának a munkáját. „Szakszerűség és 

felelősség, a munka politikamentessé tétele és a bürokrácia kiküszöbölése – mondta – ezek az 

általam támasztott követelmények mindenkivel szemben.‖    

Janukovics az ország nemzetbiztonsági helyzetének értékelése során, nem zárta ki az 

ukrán Katonai-védelmi doktrína átalakítását sem. „A stabilitás hiányának globális növekedé-

se, és az országok közötti viszonyokban a konfliktusok elszaporodása – húzta alá - előtérbe 

állították Ukrajna védelmi képessége biztosításának kérdéseit. Először is pontosítanunk kell, s 

lehet, hogy át kell fogalmaznunk a felfogásunkat az Ukrajnával szembeni katonai fenyegeté-

seket illetően - mondta - Feltétlenül megőrzendő a Katonai doktrínának, Ukrajnáról, mint bé-

keteremtőről kialakított védelmi jellege‖. Ugyanakkor, az államfő szerint, „Ukrajnának pon-

tosan meg kell határoznia a katonai ellencsapás megvalósításának rendszerét bármilyen kato-

nai agresszió esetére‖. Azt is kifejtette, hogy „az új Katonai-doktrína alapvetéseként az ele-
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gendő védelmi képesség elve szolgál‖. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy „lépésről lépésre át 

kell térni a professzionális hadsereg kialakítására, és különösen a rakéta-csapatoknál és a lég-

védelem területén szükség van új fegyverrendszerek fejlesztésére‖. Ehhez kapcsolódó hír, 

hogy Mihail Lezsel védelmi miniszter már bejelentette az „ukrán Fegyveres Erők áttérését a 

teljes körű professzionalitásra – miként arról az „Ukrainszkaja Pravda‖ tudósított 2010. már-

cius 30-án - 2011-től kezdődően öt év alatt teljes egészében szerződtetett katonákkal töltik fel 

a hadsereget‖.  

A jelenlegi helyzet összegzéseként az megállapítható, hogy az önálló nemzetállami Uk-

rajna további sorsát illetően a vita folytatódik. Azt szinte kivétel nélkül mindenki – talán csak 

a hidegháború „döntetlenre adásába‖ belenyugodni képtelen Brzezinski nem – fogadja el azt, 

hogy Ukrajna sokáig „imbolygott‖, de végül is megállt a saját lábán. A következő lépés csakis 

rajta múlik. Most azonnal, esetleg később csatlakozni akar e valamelyik integrációhoz, vagy 

nem – egyedül rajta múlik. A csábítás nagy, hogy ha lehetne, egyszerre „szeressék‖ minden 

oldalról, és segítsék is a fejlődését. Ugyanakkor azt már megértették, hogy mindennek ára 

van. Előbb otthon kell rendbe hozni a dolgokat, biztonságossá, fenntarthatóan stabillá tenni a 

gazdaságot, a szociális viszonyokat, a politikai rendszert és így tovább. Ha mindez már mű-

ködik, akkor lesz képes Ukrajna a külkapcsolataiban is szabad akaratával választani érdekei-

nek optimális módon. 
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Sz. Bíró Zoltán 

Oroszország – biztonsági kihívások 

A gazdasági világválság és oroszországi következményei  

Oroszország 2008 nyarától nehéz időket él. Az ország ipari kibocsájtása júliustól – tehát 

már az augusztusi grúziai háborút megelőzően – folyamatosan csökken. Ez a visszaesés 2008 

novemberében az előző hónaphoz képest már meghaladta a 10%-ot, 2007 novemberéhez 

mérve pedig a 8,7%-ot, miközben az ipar teljesítménye 2006 és 2007 novembere közt még 

jelentősen, mintegy 5,3%-kal bővült.  2008 elején még minden komolyan vehető prognózis 

7,8% körüli GDP-növekedéssel számolt, ám az előzetes adatok arról árulkodnak, hogy a tény-

leges múlt évi teljesítmény még a 6%-os növekedést sem éri el. (Valószínűleg a 2008-ra vo-

natkozó végleges adat 5,6%-os GDP-növekedést rögzít.) Mindez önmagában akár még impo-

náló is lehetne, ha az idei évre vonatkozó előrejelzések nem vetítenék előre az orosz gazdaság 

súlyos recesszióját.  Az előzetes várakozások többsége ugyanis – nem számítva a kormányzati 

prognózist – már tavaly ősz óta minimum 4%-os GDP-visszaesésre számít 2009-ben, de a 

független elemzők körében már ekkor akadt ennél jóval pesszimistább, akár a kétszámjegyű 

visszaesést sem kizáró előrejelzés is.  

A globális pénzügyi válság és a hozzákapcsolódó recesszió következményei több oldal-

ról is sújtják az orosz gazdaságot. Ennek egyik leglátványosabb jele, hogy a tavalyi év máso-

dik felében drámai mértékben – több mint 70%-kal – veszített értékéből az orosz tőzsde. En-

nél nagyobb visszaesésre csak Izlandon volt példa, ahol a hanyatlás mértéke meghaladta a 

90%-ot. Jellemző módon a Gazprom, melynek kapitalizált értéke 2008 tavaszán még megha-

ladta a 350 milliárd dollárt és ezzel a világ harmadik legjelentősebb tőzsdei értékű vállalata 

volt, 2008 végén már csak 70-80 milliárd dollárt ér, és ma sem haladja meg a 100 milliárdos 

értéket. 

Általában is elmondható, hogy 2003-2004 fordulóján a meglóduló olajárak – ekkor lépi 

át a kőolaj hordónkénti ára a 40 dolláros szintet – arra késztették az orosz gazdaság számos 

szereplőjét, hogy külső piacokon jelentős hiteleket vegyenek föl. Ennek következtében mára 

az a meglepő helyzet alakult ki, hogy miközben az ország szuverén adóssága 2008 decembe-

rére 40 milliárd dollár alá esett, aközben az orosz cégek külső piacokon felvett kereskedelmi 

hiteltartozásai ugyanebben az időszakban már elérték az 540 milliárd dollárt. (Igaz, azóta en-

nek durván harmadát sikerült részben visszafizetni, részben átütemezni.) Ugyanakkor felet-
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tébb beszédes, hogy e korporatív hitelek közel egyötöde két – többségében, vagy teljes egé-

szében állami tulajdonban lévő – energetikai cég, a Gazprom és a Rosznyefty terhe. 

Mindezzel párhuzamosan az orosz gazdaság 2008 őszétől komoly likviditási gondokkal 

is küzd. És bár továbbra is többletet mutat a külkereskedelmi forgalom, ám az idei év elejére 

vonatkozó adatok mind az export, mind az import tekintetében, drámai visszaesésről tanús-

kodnak. A kivitel 2008 januárjához képest – elsősorban az energiaárak jelentős csökkenése és 

az irántuk megmutatkozó kereslet mérséklődése nyomán – az idei év januárjára 50%-kal, míg 

a behozatal 35%-kal esett vissza.  

Nehéz ugyanakkor pontos képet nyerni arról, hogy a következő 10-12 hónapban milyen 

tényleges refinanszírozási kötelezettségek terhelik az orosz gazdaságot. Egy biztos: még a 

legszerényebb feltételezések is abból indulnak ki, hogy e teher nem lehet kevesebb 80-100 

milliárd dollárnál. De találkozni olyan szakértői állásponttal is, amely ennek csaknem dupláját 

tarja valószínűnek. Ha az utóbbi lenne igaz, akkor az orosz gazdaság az év második felében 

nehezen kezelhető ismételt kihívással találja majd szembe magát. És miután az orosz politikai 

vezetés, élén Putyinnal, a válság begyűrűzésének korai szakaszában még a legkevésbé se sze-

rette volna, ha a hitelek visszafizetése körüli nehézségek következtében orosz cégek – rész-

ben, vagy egészében – külföldi tulajdonba kerülnének, a kormány egészen 2009 tavaszáig 

igen jelentős hitelfolyósítással sietett a nehéz pénzügyi helyzetbe került orosz tulajdonosok 

megsegítésére. Március közepétől azonban jelentősen módosult a kormány álláspontja, és 

ettől kezdve immár nem zárkózik el attól, hogy akár stratégiai súlyú vállalatok jelentős rész-

vénycsomagja is külföldi tulajdonba kerüljön. Miután hosszú hónapokon át ezzel épp ellenté-

tes volt a kormány magatartása, nem meglepő az az ütem, ahogy az ország augusztusban még 

598,5 milliárd dollárra rúgó arany- és valutatartalékai 2009 márciusáig apadtak. Erre vonatko-

zóan, miként az állami hitelfolyósítás nagyságával kapcsolatban is – még a többé-kevésbé 

rendszeres hivatalos tájékoztatások dacára is –, roppant nehéz pontos és megbízható adatok-

hoz jutni, mindenekelőtt azért, mert még a szakértők számára is átláthatatlan és követhetetlen 

a különböző állami alapokban lévő tartalékok nagysága és mozgatása. Ami viszont pontosan 

követhető, az a Központi Bank ún. „nemzetközi tartalékainak‖ alakulása. Erről ugyanis az 

orosz jegybank heti rendszerességgel ad tájékoztatást. Eszerint e tartalékok több mint harma-

dát az idei év tavaszára Oroszország már fölélte.  

Moszkva ebben a tekintetben a mélypontot 2009. március derekán érte el. Az ország 

arany- és valutatartalékai ugyanis ekkor ereszkednek – a 2008. augusztusi csúcsot követő – 

legalacsonyabb szintre (376,1 milliárd dollár). Azóta a tartalékok ismét, ha lassan is, de növe-

kednek. Mindez persze lehet, hogy csupán átmeneti állapot, mindazonáltal mégis figyelmet 
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érdemlő. Kiváltképp, ha ehhez hozzátesszük, hogy a tőkekivonás mértéke is épp februárban 

mérséklődött először jelentős mértékben a nyár dereka óta. Míg 2009 januárjában a befektetők 

még mintegy 29 milliárd dollárt vittek ki az országból, addig a következő hónapban már 

„csak‖ 4,5 milliárdot. És ez a tendencia márciusban és áprilisban is folytatódott. Ha sikerülne 

a márciusi-áprilisi szinten stabilizálni a tőkekivonás szintjét, úgy az idei évben akár felére is 

zsugorodhatna a 2008-ban rekord magasságba emelkedő 130 milliárd dolláros tőkekivitel. 

Egyelőre azonban csak egy dolog biztos: az orosz gazdaság 2008 nyarától tartó zuhanórepü-

lését néhány fontos vonatkozásban – a tőkekivonás, a tartalékképződés, valamint a rubel ér-

tékvesztése tekintetében – sikerült február eleje és március dereka közt megállítani. (Igaz, ez 

továbbra sem vonatkozik az ipari kibocsájtásra. Az első negyedévi adatok még mindig ko-

moly visszaesésről árulkodnak.) Azt azonban továbbra sem lehet tudni, hogy ez lenne a végső, 

avagy csak az első – átmeneti – mélypont, amely után újabb zuhanás következhet.  

Az azonban bizonyos – és ez jelentős részben független a világgazdasági válság keltette 

hatásoktól –, hogy az orosz gazdaság legjelentősebb versenyhátránya az alacsony termelé-

kenységből fakad. Ez pedig több körülménnyel is összefügg, így a nem kellőképpen hatékony 

munkaszervezéssel, az átláthatatlan és eltúlzott szabályozással, az elavult termelési eszközök 

és módszerek magas arányával, illetve az ország egyes területi egységeire vonatkozó fejlesz-

tési tervek komplex jellegének hiányával. De túl mindezen az okok közé tartozik még a meg-

felelő szakmai tudás, illetve jártasság hiánya, valamint a máig nem elég fejlett pénzügyi rend-

szer is. Ha e helyzeten sikerülne úrrá lenni és jelentősen változtatni, úgy esély nyílna arra, 

hogy megvalósuljanak azok – a nem sokkal a gazdasági világválság kibontakozása előtt beje-

lentett – kormányzati tervek, amelyek 2020-ig Oroszországban szerették volna megkétszerez-

ni az egy főre eső GDP nagyságát. Már a válság előtt is világos volt, hogy ezek felettébb am-

biciózus tervek. Olyanok, amelyek ilyen rövid időn belül csak akkor valósíthatók meg, ha 

2008 és 2020 között sikerül az orosz gazdaság termelékenységét évről évre legkevesebb 6%-

kal növelni. Mindez a válság előtt nem tűnt eleve reménytelen vállalkozásnak, annak ellenére 

sem, hogy még sehol, egyetlen jelentős méretű gazdaság esetén sem sikerült hasonlót véghez-

vinni. Szakértők szerint azonban más, sikeres országok példája hatékonyan segíthette volna 

Moszkvát abban, hogy nagyszabású tervét megvalósítsa. Ugyanakkor a begyűrűző válság 

teljesen új helyzetet teremtett. Ilyen körülmények között aligha lehet ma megjósolni, hogy 

mikor és milyen feltételek mellett foghat Moszkva újra terve megvalósításához.     
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Oroszország energetikai pozíciói 

Oroszország gazdasági és pénzügyi pozícióit a 2000-es évek elejétől – a korábbiaknál is 

mind nagyobb mértékben – az energiahordozók, illetve azok árának alakulása szabja meg. 

Míg 2000-ben az orosz exporton belül még csak mintegy 30%-ot tett ki az kőolaj- és földgáz-

kivitel értéke, addig ez az arány 2007-re már 65%-ra nőtt. E szektor központi költségvetés 

bevételein belüli aránya pedig ezzel párhuzamosan a 25%-os részesedésről 2008-ra annak 

duplájára emelkedett. Ez a körülmény nyilvánvalóan jelentős mértékben kiszolgáltatja Orosz-

országot – és annak nemzeti valutáját – a globális energiakonjunktúra mindenkori alakulásá-

nak.  

A kőolaj-árak 2008 elején meginduló gyors emelkedése nem a globális kereslet váratlan 

megugrásával függött össze, merthogy az érdemben nem változott, lényegében megmaradt a 

napi 85 millió hordós szintnél.  Eközben a kitermelési költségek sem alakultak másként. Ezek 

ugyanis, ahogy már 2008 júliusa előtt, úgy azt követően is – világátlagban – a hordónkénti 10 

dolláros szint alatt maradtak, amitől persze az egyes kitermelő helyek költségei jelentős mér-

tékben eltérhetnek. Következésképpen az a fajta látványos ármozgás, amely a kőolaj hordón-

kénti éves átlagárát a 2007-es 70 dollárról 2008-ban már 95 dollárra emelte – ráadásul úgy, 

hogy az ár az év elejei 90 dollár körüli szintről az év közepére 140 dollár fölé, majd az év 

végére 40 dollár alá esett vissza – aligha magyarázható mással, mint spekulációs műveletek-

kel. 

Oroszországot felettébb érzékenyen érintette, hogy az orosz kőolaj-export alapját adó 

ún. Urals-minőségű keverék hordónkénti ára a júliusi 142,94 dolláros maximumról néhány 

hónap alatt – több mint 70%-ot veszítve értékéből – a 40 dollár körüli árszintre esett vissza. 

Ez a drámai zuhanás azonban az év egészét tekintve az orosz kőolaj évi átlagárát még mindig 

igen magasan, 95 dollár/hordó szinten tartotta. Ugyanakkor a tavalyi év második felében be-

következő fejlemények azt valószínűsítik, hogy az idei esztendő hordónkénti olaj-átlagára 

aligha lesz több 40-41 dollárnál. 

 Moszkvát azonban nemcsak a kőolaj és a földgáz árának jelentős csökkenése hoz-

za/hozta nehéz helyzetbe, de az irántuk megmutatkozó kereslet komoly mérséklődése is. 2009 

első két hónapjában az oroszországi kőolaj-kitermelés már  2,1%-kal volt kisebb, mint az elő-

ző év hasonló időszakában. Ugyanez a mutató a földgáz esetén még ennél is erőteljesebb visz-

szaesésre utal, merthogy 13%-kal kevesebb gázt hoztak felszínre januárban és februárban, 

mint egy évvel korábban. Csak a termeléscsökkenés következtében 2009-ben mintegy 8-10 

milliárd dolláros veszteség éri majd feltehetően Moszkvát. Ha pedig az áreséssel összefüggő 
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bevételkiesést is számba vesszük, akkor eme utóbbi tétel valószínűleg további 130 milliárd 

dollárt vesz majd ki Moszkva zsebéből. A szakértők egy része egyébként is úgy véli, hogy 

Oroszország 2007-ben már elérte olajkitermelő képességének csúcsát, amit többé már nem 

tud megismételni. (Más szakértők, mint például, a Rosznyefty első embere, Szergej 

Bogdancsikov – ezzel ellentétben – úgy gondolja, hogy az orosz olajcégek még nem érték el 

lehetséges teljesítményük felső határát, ám a jelenlegi visszaesés – szerinte is – azzal a követ-

kezménnyel járhat, hogy akár 3-5 év is szükséges lehet majd a 2007-es kitermelési szint ismé-

telt eléréséhez.) Amennyiben azonban Oroszország valóban elérte 2007-ben olajkitermelése 

csúcspontját, úgy a nem túl távoli jövőben – valószínűleg 2023 és 2029 közt – számolni kell 

azzal, hogy Moszkva maga is nettó olajimportőrré válik. Ez a fejlemény Oroszországot min-

den bizonnyal jóval drámaibban érinti majd, mint ahogy az érintette Nagy-Britanniát. Ott a 

kitermelési csúcsra még 1999-ben értek föl, hogy aztán nagyon gyorsan, már 2005-től nettó 

importőrré váljanak. Mindez azonban nem okozott különösebb megrázkódtatást a brit gazda-

ságnak. Mint ahogy valószínűleg a norvégnak se fog. Ott a kitermelési csúcsra egy évvel ké-

sőbb jutottak, ám – köszönhetően az ország alacsony és lassan növekvő belső fogyasztásának 

– máig nem váltak importőrré. És ha majd hosszú évek múlva azzá is válnak, a fejlett és di-

verzifikált norvég gazdaságnak aligha jelent majd mindez komoly gondot. De aligha lesz ez 

így Oroszországban.  

Az is világos, hogy a kőolaj és a földgáz iránti kereslet megcsappanása mögött más és 

más okok húzódnak meg. Míg a kőolaj esetén ennek mindenekelőtt a már működő kitermelő 

helyek fejlesztésének elmaradása, valamint az új mezők kitermelésbe állításának késlekedése 

az oka, vagyis az elmaradt beruházások, addig a földgáz esetén ennek magyarázatát az euró-

pai kereslet visszaesése, illetve az Ukrajnán keresztülhaladó szállítások év elejei tartós leállá-

sa adja. Ezzel összefüggésben már ma is valószínűsíthető, hogy az EU országaiban az orosz 

földgáz iránti kereslet 2009-ben legalább 10%-kal csökken majd, de az sem kizárt, hogy akár 

ennek duplájával is, ami kiegészül az oroszországi belső szükségletek minimum 3%-os, de 

lehet, hogy még ennél is nagyobb mérséklődésével. (A teljes képhez ugyanakkor az is hozzá-

tartozik, hogy a földgáz esetén – ellentétben a kőolajjal – Moszkvának még legalább 50-70 

évig biztosan nem kell azzal számolnia, hogy tartalékai kimerülnek.)  

A kereslet jelentős visszaesése – a közvetlen veszteségeken túl – többek között azzal a 

következménnyel is járhat, hogy akár már néhány éven belül komoly zavarok lépnek fel 

Oroszország hagyományos energiapiacainak ellátásában. Az energiaárak jelentős esése 

ugyanis – nemcsak Oroszországban, de másutt is – azt eredményezi, hogy még inkább elma-

radnak az ágazat fontos beruházásai. Az OPEC adatai szerint 2009 elejére kiderült, hogy az 
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előzetesen tervezett és számon tartott 130 legjelentősebb új kitermelőhely-fejlesztésből, annak 

több mint negyedét már leállították, és e tendencia minden bizonnyal tovább erősödik majd. 

És ha ehhez még hozzátesszük, hogy a ma ismert kitermelés alatt álló 800 legjelentősebb olaj-

lelőhelyből 580 esetén már most is folyamatosan csökken a felszínre hozott kőolaj mennyisé-

ge, akkor nem okozhat meglepetést a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) figyelmeztetése 

egy már akár 2013 körül bekövetkező újabb komoly energiaválságról. E várható válság alap-

ját azonban immár nem spekulációs műveletek, hanem a tényleges kőolaj-hiány teremti majd 

meg, amelynek következményeként a folyékony arany hordónkénti ára akár a 200 dollárt is 

elérheti. Moszkva számára mindez ma még sovány vigasz, ugyanakkor esélyt ad arra, hogy 

ezúttal – nem úgy, mint 1986 és 2003 között – nem kell tizenhét évet várni az alacsony ener-

giaárak korának elmúltára.    

Demográfiai tendenciák 

Oroszország hatalmi státuszának megszilárdítását jelentős mértékben korlátozhatja né-

pességének drámai fogyása. Az Orosz Birodalom az I. világháború előtt még a Föld harmadik 

legnépesebb országa volt Kína és India után. Még a XX. század derekán is ez volt a helyzet. 

A Szovjetunió lakossága (178, 5 millió) – a súlyos II. világháborús veszteségek dacára – 

1950-ben még mindig több mint húszmillióval múlta felül az Egyesült Államok népességét. 

Sőt, ekkor még az orosz tagköztársaság önmagában is a világ negyedik legnépesebb országá-

nak számított volna, a maga közel 103 milliós lakosságszámával.   

1991 végén, a Szovjetunió felbomlásakor Oroszország örökölte meg a teljes szovjet la-

kosság valamivel több, mint felét, és ezzel a világ hatodik legnépesebb országa volt. Ezt a 

pozícióját azonban csak rövid ideig tudta megőrizni.  1993-ban ugyanis drámai fordulat kö-

vetkezett be: az oroszországi halálozási adatok ettől az évtől kezdve haladják meg jelentősen a 

születési számot, és azóta sincs semmi komoly jele annak, hogy e tendencia belátható időn 

belül megváltoznék. Mindennek következtében 1993-tól 2006-ig több mint 11 millióval töb-

ben haltak meg, mint születtek Oroszországban. A negatív természetes szaporulatot csak az 

ellensúlyozta valamelyest, hogy a ’90-es években az egykori szovjet belső perifériáról töme-

gek, főként oroszok települtek vissza az anyaországba. Ma már a teljes népesség az 1991-es 

149 milliónál csaknem nyolcmillióval kevesebb, vagyis 141 milliónál tart, és már olyan or-

szágok is megelőzik, mint Pakisztán és Banglades. Ha ez a tendencia nem változik, úgy 2025-

re a lélekszám 130 millióra, míg a század derekára 100 millióra apad, és olyan országok lép-

hetnek Moszkva elé, mint Nigéria, Etiópia, avagy Vietnám. De nemcsak ilyen távoli országok 
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előzhetik meg Oroszország, de olyan közeli – épp ezért stratégiai jelentőséggel bíró – államok 

is, mint amilyen Japán és Irán. Ráadásul, Moszkva problémái nem csak abból adódnak, hogy 

lakossága folyamatosan és ütemesen csökken, de abból is, hogy népessége rendkívül egyenet-

lenül oszlik el a hatalmas ország területén. Míg az európai részen – amely az orosz állam 

összterületének mindössze negyedét teszi ki – a lakosság közel 80 százaléka koncentrálódik, 

addig az Urálon túli háromnegyednyi területen – és ott is döntően a déli határhoz közeli vé-

kony sávban – a népesség alig egyötödnyi része él. Ez már önmagában súlyos problémák so-

rát veti fel. De ha mindezt kiegészítjük az orosz Távol-Kelet Kínával érintkező területeinek 

demográfiai gondjaival, úgy végképp érthetővé válik az Oroszországra nehezedő nyomás ter-

mészete és nagysága. Ezen a több ezer kilométeres orosz-kínai közös határszakaszon ugyanis 

az északi, orosz oldalon mindössze 7,5 millióan élnek, míg abban a három kínai tartomány-

ban, amelyik közvetlenül határos Oroszországgal, több mint 130 millióan.  

Moszkva számára azonban nemcsak belső folyamatai nyugtalanítóak, de azok a külső 

demográfiai fejlemények is, amelyek közvetlen közelségében, illetve attól némiképp távolabb, 

a déli és keleti határainál zajlanak. Míg a múlt század derekán a Szovjetunió össznépességénél 

legfeljebb csak háromszor volt nagyobb Kína lakosságszáma, és ez a szorzó az orosz tagköz-

társaság és a Kína Népköztársaság összevetésében sem volt több ötnél, addig 2000-ben már 

több mint kilencszeres a különbség a két ország, vagyis az Oroszországi Föderáció és Kína 

között. 2050-re pedig csaknem tizennégyszeres lesz a két állam lakosságszáma közti különb-

ség, miközben ekkor már – minden bizonnyal – már nem is Kína, hanem India lesz a világ 

legnépesebb országa. 1950-ben az azóta már önállóvá vált öt szovjet közép-ázsiai tagköztár-

saság – a kazah, a kirgiz, a tadzsik, az üzbég és türkmén – összlakossága még csak hatoda volt 

az oroszországinak, 2000-ben viszont már több mint harmada, míg a század derekán alig 25 

millióval élnek majd itt kevesebben, mint az akkor 100 milliósra becsült Oroszországban. Ha 

ehhez az öt egykori szovjet tagköztársasághoz hozzászámítjuk a Belső-Ázsia déli oldalán lévő 

három állam – Irán, Afganisztán és Pakisztán – népességi adatait, akkor azt a meglepő ered-

ményt kapjuk, hogy míg 1950-ben az orosz tagköztársaság önmagában népesebb volt, mint ez 

a nyolc állam együttvéve, addig 2000-ben az utóbbiak együttes lakosságszáma már duplája 

volt az oroszországinak, 2050-ben pedig már hatszorosa lesz.  

Ha tehát Oroszország nem talál megoldást romló demográfiai helyzetének érdemi javí-

tására, azzal nemcsak azt kockáztatja, hogy a század közepén már nem lesz a világ tizenöt 

legnépesebb országa közt, de azt is, hogy környezetében olyan államok, illetve államcsopor-

tok jelennek meg, amelyek messze felülmúlják lélekszámban. És ez a helyzet – bizonyos ele-

mi gazdasági feladatok teljesítésének ellehetetlenülésén túl – annak kockázatát is előrevetíti, 
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hogy a nagy kiterjedésű ország egy része nem lesz többé „megtartható‖. Többek között azért, 

mert már 2017-ben 100 ezerrel kevesebb lesz azoknak a sorköteles fiatalembereknek a száma 

(650 ezer), mint amennyi behívandó lenne a hadsereg mai létszámának fenntartásához. (Ma-

napság az egymillió főt meghaladó hadseregben 750 ezer sorállományú hadköteles szolgál.) 

De még abban az esetben is, ha Moszkva képes felügyelete alatt tartani jelenlegi határai közt 

az országot, komoly problémaként jelentkezik az a migrációs nyomás, amely túlnépesedett 

környezetéből indul ki. Ennek feltartóztatása rendkívül nehéz feladat lesz, ami igen jelentős 

orosz erőforrásokat köthet majd le. Ráadásul úgy, hogy Moszkva egyáltalán nem lehet biztos 

„megoldásainak‖ tartósságában. 

Moszkva külpolitikai ambíciói 

Közvetlen környezetében (FÁK-térség) 

A FÁK-térséggel kapcsolatos orosz politika az elmúlt szűk két évtized során többször is 

módosult. Kezdetben, a Szovjetunió felbomlását közvetlenül követő periódusban Moszkva 

jórészt saját belső gondjaival – a politikai és gazdasági transzformációból fakadó kihívásokkal 

– volt elfoglalva, így ha politikai figyelméből a térségnek bármi is jutott, az nem volt több 

mint a szétválással kapcsolatos veszteségek és konfliktusok mérséklése. Mindez azt jelentette, 

hogy a felbomlást követő első év lényegében a „civilizált szétválás‖ jegyében telt. Olyan idő-

szak volt, amikor a felbomlás fejleményei mellett még éltek bizonyos illúziók a térség relatív 

egységének fenntarthatóságáról. Így aztán nem meglepő, hogy a politikai szétválással közvet-

lenül összefüggő feladatok megoldása után Moszkva kísérletet tett – bár ekkor még jelentős 

erőforrások nélkül – a térség gazdasági reintegrációjára. De erről a tervről rövid időn belül 

kiderült, hogy teljesíthetetlen. A térség függetlenné vált államainak egy része ugyanis már 

ekkor határozottan ellenállt ennek. Igaz, továbbra is maradtak olyan országok, amelyek kész-

nek mutatkoztak az Oroszországgal való kiterjedt és intenzív kapcsolattartásra. E felismerés 

jegyében Moszkva 1995 őszén kezdett módosítani korábbi magatartásán, és elkezdett dolgoz-

ni a „többsebességes FÁK‖-koncepció megvalósításán. Ez a Jelcin-korszak végéig kitartó 

időszak leginkább azzal telt el, hogy orosz részről próbálták új és életképes tartalommal fel-

tölteni a térség államainak kapcsolatrendszerét. Mindezt úgy, hogy ez egyszerre jelentse e 

geopolitikai tér „szervezésében‖ betöltött orosz dominancia fenntartását és az egykori szovjet 

belső periférián létrejött új államok mindinkább eltérő igényeinek – ekkor még viszonylag 

rugalmas – elfogadását. Ez a gyakorlat azonban már 1998 nyarára kifulladt, mindenekelőtt 
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azért, mert Moszkva – belső pénzügyi gondjai, illetve a közelgő hatalomátörökítéssel kapcso-

latos feladatai miatt – nem tudott kellő figyelmet szentelni és erőforrást koncentrálni e feladat 

teljesítésére. Ennek köszönhetően a FÁK-együttműködés 1998 nyara és 1999 vége közt a 

„klinikai halál‖ állapotába került, ahonnan csak az oroszországi hatalomváltással színre lépő 

Putyin dinamizmusa, és jó néhány FÁK-ország biztonságpolitikai kiszolgáltatottsága tudta 

csak „visszahozni‖. Ez a „biztonságpolitikai egymásrautaltság‖ leginkább az Afganisztán 

közvetlen szomszédságában lévő közép-ázsiai egykori szovjet tagköztársaságokat terelte – 

Türkmenisztán kivételével – az Oroszországgal való korábbiaknál intenzívebb biztonságpoli-

tikai együttműködés felé. E körhöz csatlakozott még a transzkaukázusi szubrégió hagyomá-

nyosan Oroszország barátságát kereső állama, Örményország is. Ezt az orosz nézőpontból 

sikeres periódust váltja majd föl 2004 végétől, az ukrajnai „narancsos forradalomtól‖ az az új 

időszak, amelynek alapját az a moszkvai felismerés adja, hogy immár a FÁK-térségben az 

orosz befolyás megőrzéséért nemcsak a helyi elitek jóindulatát és barátságát kell elnyerni, de 

ezen túl nem egy térségen kívüli szereplő – mindenekelőtt az Egyesült Államok és néhány 

európai ország – jelentős erőforrásokat mozgósító ambíciójával is meg kell küzdeni.  

Oroszország már viszonylag korán, még 1994-ban bejelentette privilegizált igényét az 

egykori szovjet belső periféria államaira, „életfontosságú érdekeinek övezetévé‖ nyilvánítva 

azt. Akkor azonban – és még jó néhány éven át – nem álltak rendelkezésre azok az eszközök 

és erőforrások, amelyek révén mindezt a gyakorlatban is képes lett volna érvényre juttatni.  

2004 végére azonban megváltozik a helyzet, és Moszkva azóta mindent megtesz annak érde-

kében, hogy a térségben a ’90-es években elszenvedett stratégiai veszteségeit, ahol csak tudja, 

visszavegye, és újabbakat semmiképpen se szenvedjen el.  

Közvetlen környezetének „színes forradalmai‖ rendkívül gyanakvóvá tették Moszkvát. 

Mindazonáltal Oroszország – és ez talán a 2008-as „ötnapos grúziai háború‖ és a 2009 elejei 

újabb ukrán-orosz gázcsörte után is állítható – továbbra sem keresi a konfliktusokat, de – ha 

„helyzetbe hozzák‖ – immár nem is tér ki előlük. És ezt világosan kell látni, mind közvetlen 

környezetében, mind azon túl is. Ráadásul, Moszkva régióbeli pozícióját több körülmény is 

erősíti, és ezen a helyzeten a világgazdasági válság nyomán fellépő nehézségei sem változtat-

nak érdemben, sőt, épp ellenkezőleg, mintha bizonyos FÁK-országok tekintetében képes len-

ne befolyását még tovább is erősíteni. Továbbra is kedvez neki a posztszovjet térség jelentős 

részén még mindig domináns autoriter hatalomgyakorlás praxisa, amely igényli az orosz poli-

tikai védernyőt, a helyi elitek nagy részével fenntartott még mindig meglévő szoros kapcsola-

ta, valamint kiváló helyismerete és erős energetikai pozíciói. Mindez az utóbbi években ko-

moly anyagi lehetőségekkel és határozott politikai magatartással egészült ki, ami együttesen 
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olyan erőt kölcsönöz Moszkvának, amellyel szemben a Nyugat politikai esélyei – néhány or-

szágot leszámítva – meglehetősen korlátozottak.  

Mindebből azonban semmiképpen se kell, hogy következzék Oroszország azon igényé-

nek elismerése, hogy közvetlen környezete senki által kétségbe nem vonható befolyási öveze-

tének része. Ilyen igényekkel Moszkva nem léphet fel. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a 

térséggel kapcsolatban ne lehetnének legitim érdekei, illetve igényei. Alighanem ilyen igény 

környezetének stabilitása, kiszámíthatósága, továbbá annak nyilvánvalóvá tétele, hogy ezek 

az országok semmilyen formában sem jelentsenek fenyegetést Oroszországra nézve. Mindez, 

persze, csak és kizárólag a viszonosság jegyében képzelhető el. Itt nem lehet helye semmiféle 

egyoldalúságnak, vagyis, ha mindezt elvárja környezetétől Oroszország, úgy mindezt Orosz-

ország környezete éppúgy elvárhatja tőle. Túl mindezen, valószínűleg az is legitim moszkvai 

igény, hogy közvetlen környezetét nem szeretné geopolitikai küzdőtérnek látni. Ennek azon-

ban egyben azt is kell jelentenie, hogy Oroszország sem így tekint e térségre. Ha e kérdésben 

érdemi és kölcsönösen betartott kompromisszum születne, az jelentős mértékben stabilizál-

hatná a térséget. Ha nem sikerül ilyen tartalmú megegyezésre jutni, úgy belátható ideig semmi 

esélye sincs annak, hogy az egykori szovjet belső periféria tartósan demokratizálódjék. 

Oroszország ellenében ugyanis ennek vajmi kicsi az esélye. Igaz, egyelőre annak is, hogy 

mindez Moszkvával együttműködve történjék. Ehhez ugyanis magának Oroszországnak kel-

lene demokratizálódnia.  

Az Európai Unió tagállamaiban 

Moszkva ugyan már a ’90-es években kezdi felismerni az Európai Unió politikai súlyát 

és jelentőségét, ám európai kapcsolatrendszerében elsőbbséget továbbra is a földrész legerő-

sebb és legbefolyásosabb államaival fenntartott kétoldalú kapcsolatai élveznek. Ez a magatar-

tás Európa négy meghatározó államából hárommal – Németországgal, Franciaországgal és 

Olaszországgal – sikeresnek is bizonyult a putyini korszakban. Sőt, e politika folytonossága 

tetten érhető a putyini-medvegyevi „tandemokrácia‖ eddigi időszakában is, miközben Moszk-

va egyre gyakrabban kénytelen szembesülni azzal a ténnyel, hogy vannak kérdések és terüle-

tek, ahol nem elég a legnagyobbakat megnyerni, szükség van az unió kisebb tagállamainak 

megértésére is.  

E helyzet elfogadása ugyanakkor nem egyszerű feladat. Moszkva nem is nagyon igyek-

szik változtatni eddigi felfogásán. Nyilván, ahogy eddig, úgy ezen túl is megpróbálják majd 

orosz részről kihasználni az EU belső megosztottságát, a tagállamok közti érdekkülönbsége-
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ket. Ez azonban kétélű fegyver. Olyan eszköz, amely időről-időre Oroszország ellen is fordul-

hat. Mindez azonban még jó ideig aligha tartja majd vissza Moszkvát eddigi magatartásától. 

Ennek azért is kicsi az esélye, mert van több olyan fontos kérdés, illetve terület, amely látha-

tóan megosztja az EU tagállamait, már csak eltérő helyzetük és történelmi fejlődésük követ-

keztében is.  Ilyen kérdés mindenekelőtt Moszkva „agresszivitásának‖, avagy „befolyásnye-

rő‖ magatartásának eltérő megítélése. Az Oroszország közelében lévő EU-tagállamok jelentős 

része ugyanis egyre növekvő bizalmatlansággal tekint a putyini évek alatt újraerősödött keleti 

óriásra, komoly kockázatforrást látva abban. És még azokban az országokban is, ahol épp 

olyan politikai csoportok vannak kormányzati helyzetben, amelyek – a társadalom jelentős 

részének támogatását is élvezve – keresik a Moszkvával való pragmatikus és érdekalapú kap-

csolattartás lehetőségeit, kormányváltás esetén gyorsan megváltozhat a helyzet.  

A térség államainak félelme és bizalmatlansága mindenekelőtt Oroszország földrajzi 

közelségével, visszatért önbizalmával és az egykori szovjet belső periférián mutatott új keletű 

ambícióival függ össze. És még valamivel. Azzal, hogy ezek az államok a II. világháború után 

megtapasztalhatták Moszkva politikai felügyeletét, illetve jelenlétét. Mindez az itt élő politi-

kai közösségek számára olyan történelmi tapasztalat, amelynek emlékétől nehezen, vagy alig 

tudnak szabadulni. Mindez ugyanakkor nem létező tapasztalat Nyugat-Európa államainak. 

Oroszország számukra – mind időben, mind térben – valami távoli, egzotikus vidék, nem pe-

dig fenyegetést jelentő kihívás. Eközben Moszkva e helyzetet hamis értetlenséggel szemléli, 

holott tudhatná – és nyilván tudja is – miből ered Európa két részének eltérő magatartása. E 

helyzeten azonban nem akar változtatni. Alig találni példát arra, amikor orosz részről megér-

tést mutatnának Európa keleti felének aggodalmai iránt. Igaz, nem ritkán ezek az aggodalmak 

túlzók és manipuláltak. Moszkva magatartásából azonban egyre inkább hiányzik a politikai 

higgadtság és nagyvonalúság. Ez pedig épp ellentétes hatást vált ki. A köztes Európa kis és 

közepes államai ettől még inkább bizalmatlanná válnak. Holott, ha orosz részről megértéssel – 

a jelenség okainak empatikus érzékelésével – és némi nagyvonalúsággal kezelnék a térség 

barátságtalan, sőt időnként provokatív megnyilatkozásait, úgy Moszkva is jobban járna. Ám 

az erre való készség – egyelőre? – hiányzik a putyini-medvegyevi politikából. Sőt, mintha 

ezzel épp ellentétes irányba haladna. Ennek ékes bizonyítéka annak az állami testületnek a 

közelmúltbeli felállítása, amely a Szovjetunió II. világháborús szerepének és áldozathozatalá-

nak „védelmét‖ hivatott ellátni.  

A fentieken túl van még egy terület, ahol bizalom és bizalmatlanság különböző mérték-

ben jellemzi az EU tagállamait Oroszországhoz való viszonyukban. Ez pedig az energetika. 

Vannak ugyanis olyan európai szereplők, mindenekelőtt az EU nagyjai – Németország, Fran-
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ciaország és Olaszország –, amelyek különös jelentőséget tulajdonítanak az Oroszországgal 

fenntartott energetikai kapcsolatoknak. Különböző okok miatt e kapcsolatokban nem érzékel-

nek kockázatot, ami érthető is, hiszen e három ország gazdasága máig külön-külön is na-

gyobb, mint az orosz. Arról már nem is beszélve, hogy ezek az országok, bár az orosz energia 

– mindenekelőtt földgáz – jelentős vásárlói, még sincsenek Oroszországtól függő, avagy an-

nak kiszolgáltatott helyzetben. Vagy azért nem, mert energiafelhasználásuk szerkezetén belül 

nem képez jelentős arányt a földgáz – ilyen Franciaország, ahol az elsődleges energiafelhasz-

náláson belül mindössze 13%-nyi a földgáz részesedése –, vagy azért, mert bár magasabb a 

gáz energiamixen belüli aránya, mint például Németországban (22%) és Olaszországban 

(38%), de vásárlásaik jelentős mértékben diverzifikáltak. Az előbbi Norvégiából, míg az 

utóbbi főként Észak-Afrikából tud jelentős mennyiséget beszerezni.  

Az orosz politika az EU-tól, illetve annak tagállamaitól viszonylag könnyen és világo-

san körvonalazható magatartást vár el, azzal a fontos kiegészítéssel, hogy ezek az elvárások 

nem teljesen fedik egymást az EU új és régi tagállamainak tekintetében. Ami az újakat illeti, 

itt orosz részről leginkább három ügy kapcsán érzékenyek. Egyrészt, kulcskérdésnek tartják, 

hogy régiónk államai ne legyenek fékezői, még kevésbé akadályozói annak, hogy az orosz 

energiaszállítások eljussanak a Moszkva számára oly fontos nyugat-európai fogyasztókhoz. 

Másrészt, a Kreml komoly jelentőséget tulajdonít annak, hogy a térség államai ne legyenek 

eszközei, illetve hordozói olyan politikai terveknek, illetve szándékoknak, amelyek – orosz 

megítélés szerint – a FÁK-térség geopolitikai újrafelosztását szolgálják. Harmadrészt pedig, 

miután a putyini-medvegyevi rendszer fontos legitimáló hivatkozást lát Moszkva II. világhá-

borús áldozathozatalában, Oroszország felettébb érzékenyen reagál minden olyan kísérletre, 

amely e szerep felülvizsgálatát kezdeményezi. És mert az utóbbira leginkább Kelet- és Közép-

Európában akad példa, Moszkva figyelme is e régióra koncentrál.  

Ami pedig a „régi Európát‖ illeti, itt az orosz elvárások még az előbbieknél is „egysze-

rűbbek‖. Moszkva ugyanis nem akar mást, minthogy legfontosabb termékeit – nyersanyagait 

és energiahordozóit – a lehető legkedvezőbb feltételek mellett és kiszámítható módon vásárol-

ja meg továbbra is Nyugat-Európa, lehetőleg úgy, hogy az energiahordozók tekintetében az 

orosz szállítók egyre nagyobb arányban a végső felhasználók piacára is bebocsájtást nyerje-

nek. Mindezért cserébe Moszkva fölajánlja, hogy nyugati energiacégeknek aktívákat ad át 

kitermelőhelyeiből. Ez az „üzleti képlet‖ azonban csak nagyon korlátozottan bizonyult műkö-

dőképesnek. A felek közt ugyanis túl nagy a bizalmatlanság és a kölcsönösen rossz tapasztalat 

ahhoz, hogy ez a fajta „csereügylet‖ széles körben elterjedjék. Európa éppúgy megpróbálja 

védeni érdekeit, ahogy ezt orosz részről is teszik. Nyugati oldalon e védekezés fontos eszköze 
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az Energia Charta, illetve a hozzá kapcsolódó ún. tranzit jegyzőkönyv. E dokumentumok 

orosz ratifikálása azonban aligha várható. Legalább két-három olyan elvi jelentőségű kérdés 

merül itt fel, amit Moszkva jelenlegi formájában nem hajlandó elfogadni. És egyelőre semmi 

jele egy lehetséges kompromisszum körvonalainak.  

Az energiaügyeken túl a Kreml még egy fontos kérdésben számol Nyugat-Európa állás-

pontjával. És ez a kérdéskör a szélesen vett biztonság területe. Moszkva számára a „régi Eu-

rópa‖ azért is fontos, mert úgy látja, hogy ezek az államok – szemben az „új Európa‖ országa-

ival – jóval higgadtabban készek és képesek a globális és regionális stabilitás ügyében állást 

foglalni. Másképpen fogalmazva: ezek az államok készek Oroszország érdekeit és szempont-

jait tárgyszerűbben megítélni, sőt, akár még elfogadni is, mint tette ezt nem egyszer az Egye-

sült Államok. És ez egyáltalán nem közömbös Moszkva számára. Különösen így volt ez a 

Bush-adminisztráció második ciklusa idején, amikor a Kremlben úgy érzékelték, hogy az 

Egyesült Államok a legkevésbé sem hajlandó Moszkva érdekeit figyelembe venni. Vagyis 

Oroszország számára a „régi Európa‖ meghatározó államai azért is fontos partnerek – és ez 

aligha fog belátható időn belül megváltozni –, mert bennük látja azokat a „józan‖ és befolyá-

sos tényezőket, amelyek kiélezett helyzetben mérsékelni tudják az Oroszországgal szemben 

bizalmatlan, avagy kifejezetten barátságtalan szereplőket, adott esetben ide értve Washingtont 

is.           

Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolataiban 

Az Egyesült Államok tekintetében Moszkva számára mindenekelőtt a globális stabilitás 

kérdései a legfontosabbak. Ez éppúgy magába foglalja a stratégia támadófegyverek további 

csökkentésére vonatkozó tárgyalásokat, mint az Európába telepítendő ellenrakéta-rendszer 

jövőjének alakulását. Ha ebben a két kérdésben sikerül majd megegyezni, úgy komoly esély 

nyílik arra, hogy más területeken is közeledjenek az álláspontok. Az új amerikai adminisztrá-

ció nyilván abban bízik, hogy – elfogadva a stratégiai támadófegyverek további leszerelésére 

vonatkozó moszkvai tárgyalási javaslatot, illetve jelét adva annak, hogy kész a rakétapajzs 

ügyében is az érdemi párbeszédre – sikerül Oroszországot együttműködő partnerré tenni az 

iráni nukleáris program ügyében. Ahhoz azonban, hogy ez a „modell‖ működjék, számos fel-

tételnek kell teljesülnie. Orosz részről ugyanis nem csak a rakétapajzs telepítésének terve kel-

tett erős bizalmatlanságot Washingtonnal szemben, de a közvetlen környezetében véghezvitt 

„színes forradalmak‖ is. De az sem kedvezett a felek közti bizalomnak, hogy épp az előző 
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amerikai adminisztráció karolta föl a leghatározottabban az egykori szovjet belső periféria 

egynémely államának (Grúzia, Ukrajna) NATO-tagsági ambícióját.  

Washington moszkvai „bűnlajstroma‖ azonban ezzel még távolról sem ért véget, mert-

hogy a Kreml azt is erősen nehezményezi, ahogy az Egyesült Államok támogatást ad az 

Oroszországot elkerülő energiaszállítási útvonalak megépítéséhez. És miután Moszkva önnön 

erejének és modernizációjának forrását sikeres energetikai terjeszkedésében látja, felettébb 

erőteljesen reagál Washington minden olyan megnyilatkozására, amellyel a tengerentúli szu-

perhatalom az orosz energiatervek megvalósítását próbálja akadályozni. A Kreml ugyanis úgy 

látja, hogy ezek a tervek csak és kizárólag rá és európai partnereire tartoznak, és semmikép-

pen sem Washingtonra. Különösen érzékenyen érintette Moszkvát, hogy idén márciusban az 

ukrán gázvezeték-rendszer megújításáról tárgyaló brüsszeli konferencia milyen mértékben 

hagyta figyelmen kívül Oroszország érdekeit. És bár a konferencia EU-s keretek között zajlott 

Moszkva mégis amerikai nyomást sejtett a háttérben. Egy biztos: a moszkvai „tandemokrá-

cia‖, amíg erőforrással bírja mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy energetikai terveit, 

kerül, amibe kerül, de megvalósítsa.  Ha ütköznek vele, maga is kész ütközni. Ha amerikai 

sugallatra – miként gondolják ezt Moszkvában – kihagyják az ukrán gázvezeték-rendszer fel-

újításából, akkor kész megduplázni tervezett elkerülő vezetékének, a „Déli Áramlatnak‖ a 

kapacitását. És, ha ez összességében 30-40 milliárd dollárba kerül, akkor ennyibe kerül. De 

megépíti, mert nem hagyhatja, hogy „kekeckedjenek‖ vele és útját állják. Így válik egyre in-

kább a „Déli Áramlat‖ eredendően üzleti tervből politikai projektté. Ám könnyen válhat olyan 

politikai tervvé, amelynek felárát nemcsak Moszkva fizeti majd meg, de a kiszárított ukrajnai 

vezetékek révén Kijev is. És azok a dél-kelet-európai fogyasztók is, akik az orosz gáz jelentős 

részét még hosszú időn át képtelenek lesznek kiváltani. Ha ugyanis Moszkva valóban megépí-

ti a 63 milliárd köbméter/év kapacitású „Déli Áramlatot‖ és az 55 milliárd köbméteresre ter-

vezett „Északi Áramlatot‖, úgy gond nélkül kikerülheti az évi 120-130 milliárd köbméteres 

áteresztő képességű ukrán rendszert. És ki is fogja kerülni, ha nem születik kompromisszum 

az ukrajnai vezetékek ügyében. Csak éppen Ukrajna elesik majd költségvetési bevételeinek 

17-18%-ától, a tranzitdíjak elmaradása miatt. Az európai fogyasztók pedig kénytelenek lesz-

nek e drágább, tengeralatti rendszeren érkező, és ezért minden bizonnyal drágább gázt vásá-

rolni. És ezen még az sem tud majd érdemben változtatni, ha időközben megépülne a Nabuc-

co-vezeték. Az ugyanis mindenre jó, csak arra nem, hogy kiváltsa az orosz szállításokat. Leg-

feljebb arra lesz képes, ha egyáltalán megépül, hogy Európa esetleg bővülő gázszükségleteit a 

kontinens dél-keleti része ne újabb orosz szállításokkal legyen kénytelen fedezni. Mindez jól 

mutatja, hogy milyen komoly felelőssége van az Egyesült Államoknak abban, hogy miképpen 
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lép fel az orosz energiatervek kapcsán, vagyis mi az az ár, amiért érdemes Moszkvával konf-

liktust vállalni, és mi az, amiért hasznosabb kompromisszumra jutni.  

Kína tekintetében 

Kína immár hosszú évek óta sokkal inkább jelent Oroszország számára kihívást és koc-

kázatot, mint sem biztonságot jelentő támaszt és bizalomra épülő partnerséget. Peking gazda-

sági és demográfiai értelemben egyaránt offenzívában van, amit Moszkva egyre nehezebben 

tud feltartóztatni. Mind nagyobb gondot jelent az orosz távol-keleti térség megtartása. De már 

nemcsak itt lép fel immár Kína riválisként, de az egykori szovjet közép-ázsiai köztársaságok-

ban is. És bár a térség népei és politikai osztályai többségükben még mindig jóval bizalmatla-

nabbak Kínával, mint Oroszországgal szemben, ez a helyzet – ha nem is rövid időn belül, de – 

megváltozhat. Vagyis félreértés azt gondolni, hogy az ún. Sanghaji Együttműködési Szervezet 

valamiféle orosz „lerakat‖ lenne, amit döntően Moszkvából irányítanak. A szervezet finanszí-

rozása már ma is döntően Pekingből történik. Moszkva számára az elmúlt években azért vált 

politikai tekintetben különösen fontossá Kína, mert a vele való közös fellépés növelhette 

Oroszország árfolyamát nyugati partnereinél. Nagyon világosan látszódott mindez a 2006-os 

G8-as csúcstalálkozó házigazdai szerepére készülő orosz magatartáson.  Ebben az időszakban 

ugyanis jó és hatásos magatartás volt azt demonstrálni, hogy Moszkva nincs egyedül, hisz 

mögötte – így, vagy úgy – olyan államok állnak, mint Kína, vagy a sanghaji csoportba megfi-

gyelőként meghívott India, avagy a teljes tagságot erősen forszírozó Irán.  Ez azonban nem 

több mint merő retorika.  

Kína messze nem igazolta azokat a várakozásokat, amelyekkel Oroszország tekintett a 

két ország közti energetikai együttműködés jövőjére. Ennek első jelei még a ’90-es évek ele-

jén mutatkoztak meg, majd az első orosz-ukrán gázcsörte nyomán nyertek új jelentést. 

Moszkva 2006 elejétől kezdi előszeretettel felmutatni Kínát, mint az európai energiapiacot 

kiváltani képes tényezőt. Ennek érdekében azonban azóta sem történt szinte semmi, leszámít-

va azt a kínai kölcsönfolyósítással egybekötött olajszállítási megállapodást, amelynek kereté-

ben megépítenek egy Közép-Szibériából Kínába tartó kőolajvezetéket. Ez lesz az első olyan 

vezeték, amely képessé teszi Oroszországot arra, hogy immár ne csak vasúton szállítson kő-

olajat Kínába. És bár a Peking által folyósított hitel összege nem jelentéktelen, 25 milliárd 

dollárt tesz ki, még sincs az ügyletnek stratégiai jelentősége.  Aminek viszont lehetne, az pe-

dig nem épül. Még 2006 nyarán írták alá azt a legfelsőbb szintű szándéknyilatkozatot, amely a 

két ország közti nyugati és keleti gázvezeték megépítését irányozta elő évi 70-80 milliárd 
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köbméteres kapacitással. E vezetékekből azonban máig egyetlen méter sem épült meg. Kicsi 

az esélye annak, hogy Moszkva gázszállításait belátható időn belül Kína felé forgassa. Ha ma 

kezdené még akkor is legalább 15 évre lenne erre szükség. És az sem valószínű, hogy – veze-

tékek híján – cseppfolyós formában teszi ezt majd meg. Oroszországnak ilyen gyára csak egy 

van. Az is 15 évig épült és kapacitása nem több évi 15 milliárd köbméternél. Ez kevesebb, 

mint a ma évente Európába szállított földgáz mennyiségének 10%-a. Kína, tehát blöff, amire 

nem érdemes figyelni. Arra azonban igen, hogy annyira semmiképpen se romoljanak el 

Oroszország nyugati kapcsolatai, hogy egy nap Moszkva maga is komolyan vegye – mert 

immár más lehetősége nincs – a kínai irányt.    

Oroszország belpolitikai fejlődése 

Még 2008 tavaszán a Niccolo M. politikai tanácsadóközpont az oroszországi politikai 

liberalizmus szellemi háttérintézményeként működő Liberalnaja misszija alapítvánnyal együtt 

nagyszabású szociológiai felmérést végzett az ország modernizálásában közvetlenül érintett 

elitcsoportok körében. A kutatás célja annak tisztázása volt, hogy a hatalom legfelső rétege, 

illetve a leggazdagabbak csoportja alatti „második elit‖ miként ítéli meg Oroszország helyze-

tét, annak közállapotait és politikai rendszerét. Ebbe a feltételesen „második elitként‖ emlege-

tett csoportba a felmérés készítői egyként beletartozónak vélték az államirányítás különböző 

területein és szintjein dolgozó bürokratákat, a titkosszolgálatok munkatársait, a hadsereg tiszt-

jeit, valamint az üzleti elit tehetős – ám mégsem a leggazdagabbak köré sorolható – képvise-

lőit, valamint a véleményformáló értelmiség és média elit tagjait is. Az eredmény a kutatókat 

is meglepte. A meglehetősen reprezentatívnak tekinthető felmérés ugyanis azt a nem várt 

eredményt hozta, hogy a legfelsőbb szint alatti „második elit‖ többsége erős fenntartással fo-

gadja és ítéli meg a két putyini elnöki ciklus nyomán kialakult politikai és államigazgatási 

rendszert, illetve annak hatékonyságát. Azt az éveken át hajtogatott – és már-már 

ideologémává rögzült – fordulatot pedig, hogy az „országban meg kell erősíteni a ’hatalmi 

vertikumot’‖, ma már ez az elitcsoport sem mozgósító eszmeként, sem az államirányítás haté-

konyságának kulcsaként nem hajlandó elfogadni. Az Oroszországban létrejött bürokratikus – 

ám számos vonásában egyben továbbra is oligarchikus – kapitalizmust a „második elit‖ köré-

ből leginkább e csoport titkosszolgálati tagjai, illetve az államapparátus csinovnyikjai támo-

gatják. Ám ez az utóbbi alcsoport már csak fele részben sorolható a rendszer hívei közé. 

Ugyanakkor a katonatisztek, a vállalkozók és menedzserek, valamint a különböző szakértői és 

közvéleményt formáló elitek abszolút többsége kész támogatni az ország közállapotainak és 
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politikai rendszerének jelentős megújítását, amennyiben az a törvények uralmát és a tisztessé-

ges konkurenciát hozza el. Mindezt egy olyan felmérés állapította meg, amelynek adatait még 

hónapokkal a globális gazdasági válság oroszországi begyűrűzése előtt vették fel. Az azóta 

eltelt közel egy év aligha bővítette a megkérdezett „második elit‖ rendszerrel elégedett, illetve 

azt támogató részét. Ugyanakkor komoly hiba lenne e kutatás adataiból arra következtetni, 

hogy ez az elvi – és anonim – elégedetlenség rövid időn belül határozott és nyilvános politikai 

fellépéssé is válik. Ennek kontúrjai ugyanis egyelőre nem látszanak.  

 Moszkvának már rövid távon komoly kihívásokkal kell szembenéznie a ma még érin-

tetlenül hagyott szociális kiadások aligha elkerülhető megkurtítása miatt. Egyelőre nyitott 

kérdés, hogy a rendszer e helyzetre képes lesz-e hatékonyan felkészülni? Miként azt sem lehet 

tudni, hogy miként ítélendők meg Medvegyev különös – egyes ellenzéki érzületű csoportok 

felé tett – békülékeny gesztusai. Az első ilyen gesztusra még néhány hónappal ezelőtt került 

sor, amikor is az orosz elnök fontosnak találta, hogy fogadja a rendszert élesen és kitartóan 

bíráló Novaja gazeta c. lap főszerkesztőjét, és a kiadvány egyik politikai patrónusát, Mihail 

Gorbacsovot, annak kapcsán, hogy személyesen fejezze ki részvétét a lap nem sokkal koráb-

ban meggyilkolt fiatal munkatársának halála miatt. Mindez merőben szokatlan, a putyini idők-

től teljesen idegen fejlemény volt. A történet azonban itt nem ért véget. Április derekán 

ugyanis az orosz elnök – példátlan módon – hosszú interjút adott az ellenzéki lapnak. De a 

gesztusok sora még ezzel sem zárult le. Április 16-án ugyanis Medvegyev fogadta a néhány 

hónappal korábban felállított emberi jogi kérdésekben illetékes tanácsadó testületének tagjait. 

Már a bizottság összetétele is meglepetést keltő volt, hiszen számos emberjogi aktivista, a 

putyini rendszer éles hangú és véleményét nyíltan vállaló kritikusa kapott oda meghívást. Az 

áprilisi tanácskozás egyik központi témája a testület tagjainak kezdeményezésére – nem kis 

meglepetést okozva – a gyülekezési törvény alkalmazása körüli súlyos anomáliák voltak. 

Medvegyev – az azóta nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv tanúsága szerint – nem volt ugyan 

kifejezetten elutasító, ám nem is volt e helyzetre felkészült. Nem akart kitérni ugyan a kérdé-

sek elől, ám válaszai számos esetben következetlenek és ellentmondásosak voltak. Mindazon-

által ezek a gesztusok összességükben mégis csak azt sejtetik, hogy Medvegyev próbál vala-

miképpen javítani politikai arculatának megítélésén. Ugyanakkor továbbra is nehéz lenne el-

dönteni, hogy mindez csupán taktikai elem és a Putyintól való önmegkülönböztetés, az ár-

nyékból való kilépés eszköze, avagy igazi lelkiismereti problémát tükröz, vagyis az új elnök 

számára valóban gondot jelent a rendszer már-már konszolidáltan autoriter jellege.  Ha az 

utóbbiról van szó, úgy csak idő kérdése, hogy konfliktus alakuljon ki közte és mentora, Putyin 

közt. De egyelőre rejtély, hogy lesz-e ilyen ütközet. És, ha nem lesz, akkor csak azért nem, 
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mert Medvegyev továbbra is tart miniszterelnökétől, avagy, mert amit látunk, az valódi 

duumvirátus, ahol a feleknek kölcsönösen szüksége van a másikra. Mindez azonban egyelőre 

nem tudható.  
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Rácz Lajos: 

Kína felemelkedésének biztonságpolitikai és katonai 

aspektusai – előrejelzés 

Új stílusjegyek a kínai kül- és biztonságpolitikában 2008-tól 

Az utóbbi években, de különösen 2008-tól a nemzetközi fejleményekre adott kül- és 

biztonságpolitikai pekingi reagálásokban új elemeket fedezhetünk fel, amelyek megkérdőjele-

zik a kínai stratégiai gondolkodásról kialakított sztereotípiákat. Ilyen – korábban maguk a 

kínaiak által is vallott, ma már meghaladott – „legendás‖ nézetek voltak például az alábbiak: 

 Kína nem köt szövetséget senkivel (mert legújabbkori történelme folyamán mind 

a szovjet, mind az amerikai partnerben „csalódott‖) 

 Nem állomásoztat határain kívül csapatokat, és csak ENSZ béke-fenntartásban 

(de nem békeremtésben vagy -kikényszerítésben) vesz részt 

 Nem avatkozik más államok belügyeibe 

 A konfliktusok nyílt vállalása helyett azok elkendőzését preferálja; 

 Kontinentális (nem pedig tengeri) hatalom; 

 Fejlődő (és nem fejlett) ország; 

 Nem törekszik világméretű vezető szerepre, sőt globális szerepvállalásra sem; 

 A többpólusú világrend megteremtése érdekében elsősorban Európával működik 

együtt stb.  

Ehhez képest: 

 Kína a Sanghaji Együttműködési Szervezeten (SESZ) belüli katonai együttmű-

ködés szorosabbra fűzésének aktív előmozdítója és résztvevője; 

 A kalózkodás elleni harc jegyében haditengerészeti köteléket küldött a Szomália 

partjaihoz közeli vizekre; 

 Évente jelentést ad ki az amerikai emberi jogi helyzetről;
117

 

 A tibeti kérdés és a pekingi olimpia kapcsán felmerült nemzetközi emberi jogi 

(politikai) bírálatokkal szemben „felvette a kesztyűt‖, ellen-médiakampányt indí-

tott, hatásos nyomást gyakorolt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságra, Franciaor-

szágot ismétlődően hivatalos álláspontja mentegetődző helyreigazítására kény-

                                                 
117

 És ezzel „kölcsönösségi alapon‖ beavatkozik az USA belügyeibe. Xinnin Song, szóbeli közlés, Peking, 

Renmin University, 2009.05.05.  
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szerítette, az EU ellen pedig gazdaságdiplomáciai szankciókat alkalmazott (a 

2008 decemberi csúcstalálkozó lemondásával); 

 2008 december 23-án a védelmi minisztérium útján közölte, hogy mérlegeli egy 

repülőgéphordozó megépítését, felszerelését és rendszerbe állítását.
118

 2009 ápri-

lisától a kínai partvédelmi erők fokozott őrjáratozást folytatnak a vitatott hova-

tartozású dél-kínai-tengeri Nansha-szigetek körzetében;
119

  

 A legutóbbi párt- és parlamenti (NPC) kongresszusokon a külpolitikai prioritá-

sok között a nagyhatalmakhoz fűződő kapcsolatokat hangsúlyozta az első he-

lyen, a szomszédságpolitikát a másodikon, és a fejlődő országokat (csak) a har-

madikon;
120

 

 a 2009 áprilisi londoni G-20 csúcstalálkozón kezdeményezően lépett fel a nem-

zetközi valutarendszer átalakításának kérdésében;
121

 

 Szoros, stratégiai jellegű, sokoldalú egyeztetést folytat az Egyesült Államokkal 

(és nem az EU-val), ami már olyan nemzetközi figyelmet keltett, hogy kínai és 

amerikai politikai nyilatkozatok egyaránt (nem túl meggyőzően) cáfolni kény-

szerültek a G2-viszony „világuralmi‖ jellegét.
122

 

Némileg „szépítve‖ Peking egyes intézkedéseinek konfrontatív (konfliktusvállaló) ter-

mészetét, az elemzői értékelések a kínai külügyi stratégia „aktivitását‖ hangsúlyozzák ki. Az 

Államtanács irányítása alatt tevékenykedő Jelenkori Nemzetközi Kapcsolatok Intézete 

(CICIR) 2008-2009. évi „Nemzetközi stratégiai és biztonsági áttekintés‖ c. évkönyve
123

 pél-

dául szintén a kínai külügyi stratégia „új fázisáról‖ értekezik, és azt az alábbi négy vonással 

jellemzi: 

 Aktív viszonyulás a külső környezet változásaihoz, ami nemcsak a reagálások-

ban, hanem a kezdeményezésekben, sőt a változások előidézésében is megmu-

tatkozik 

 A „geopolitikai feszültségek‖ kezelése együttműködéssel és win-win (kölcsönö-

sen előnyös) megközelítéssel 

 Megoldáskeresés a helyi válságokra az összes érdekelt fél törekvéseinek ki-

egyensúlyozásával 
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 A globális problémák kezelésében való aktív, tevékeny szerepvállalás (az aktív = 

jiji kínai kifejezést az évkönyv angol nyelvű tartalomjegyzékében „vigorous‖-

nek fordítják, ami magyarul lehet akár életerős, élénk, erőteljes, nyomatékos is). 

Nem arról van szó, hogy Kína – a megváltozott erőviszonyokat érzékelve – mostantól 

globális hegemóniára vagy egyoldalú dominanciára tör, hanem inkább arról, hogy érdekeinek 

védelme céljából a külpolitikai eszköztár szélesebb spektrumából választja ki a megfelelőnek 

ítélt módszereket, eljárásokat. 

A Shanghaji Nemzetközi Tanulmányok Intézete delegációjának 2008 szeptemberi, ma-

gyarországi látogatásán elhangzott, hogy Kína a „soft power‖ (puha erő) dimenziójában ellene 

irányuló ideológiai töltetű támadásokat (az emberjogi, nemzetiségi politikáját illető bírálato-

kat) jellegük szerint kategorizálja, és besorolásuk alapján differenciáltan reagál rájuk: 

 a tudatlanságból eredő bírálatokra információadással, tájékoztatással 

 az ellenséges, rosszindulatú támadásokra a „harc‖ vállalásával („we have to 

fight‖) 

 az érdek-indíttatású politikai manőverekre praktikus megfontolások alapján, az 

ésszerűnek ítélt stratégia alkalmazásával. Ahogy másoknak, úgy Kínának is 

megvannak a nemzeti érdekei („Keep in mind, that we have our own national 

interests‖) 

 a „kemény‖ erőfaktorok (gazdaság, technika, hadügy) dimenziójában szintén 

megfigyelhető egyfajta fokozatos átalakulás 

 a kereskedelmi, beruházási kapcsolatok visszafogását Kína ugyanúgy a „passzív 

agresszió‖ eszközeként alkalmazza, mint az Európai Unió;
124

 

 az űrkutatási és egyéb kettős célú csúcstechnológiák terén elért sikerek presztizs-

szempontokat sem nélkülöző kommunikációja egyfajta erődemonstrációként is 

felfogható (tegyük hozzá: ha nem közvetítették volna egyenesben a 2008 szep-

temberi űrsétát, akkor titkolódzással vádolták volna őket); 

 A külügyminisztériumi Külbiztonsági Osztály felállítása, és egy haditengerészeti 

kötelék Szomália-közeli vizekre küldése azt sejteti, hogy a jövőben Kína – mint 

egy „valódi‖ nagyhatalom – állampolgárai és nemzeti érdekei védelmére kész 

lesz fegyveres erőnek külföldi bevetésére (erre a kérdésre később még részlete-

sen visszatérünk).     
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Ezeknek a változásoknak a jelentőségét a magyar közvélemény nem fogja fel a maguk 

teljes súlyában (mert nem is tud róluk). Egyfajta vészes „csőlátást‖ és hihetetlen aránytévesz-

tést sugall például az a tény, hogy a Google internetes keresőben Tibetről csaknem kétszer 

annyi magyar nyelvű találat van (5,9 millió), mint Kínáról (3,1 millió).
125

 Ebben a légkörben a 

magyar politikai elitet is „hidegzuhanyként‖ fogja érni, hogy amikor hazánk legközelebb 

nyilvánosan elítéli a tibetiek kínai „elnyomását‖, akkor majd Peking az általa befolyásolt 

ENSZ Emberi Jogi Tanácsában napirendre tűzeti a magyarországi romakérdés megtárgyalá-

sát.
126

  

Történelmi távlatok – a gondolkodásmód különbségei 

Az 1. sz. ábrán a pekingi metró 2050-re tervezett vonalhálózata látható. Addigra a kínai 

fővárosban 16 föld alatti, és 6 felszíni vasútvonalon, 693 km összhosszúságú pályán közle-

kednek a szerelvények. Jelenleg 8 vonal üzemel több, mint 200 km hosszon, 123 állomással. 

2008 július 12-én egyszerre három új metrópályát adtak át a nagyközönségnek az olimpiára 

történő felkészülés jegyében. Az egyik a belváros üzleti negyedéből a városközponttól 32 km-

re található repülőtérre vezet (amelynek új, harmadik terminálját, ami Dubai után a világon a 

legnagyobb, szintén akkortájt vették használatba). A repülőtérre egyébként autópályán is ki 

lehet jutni. A repülőtérről az autópályán Peking felé haladva a négy „külső‖ körgyűrű (6.-tól a 

3.-ig) valamelyikének forgalmához csatlakozhatunk. Még beljebb az autópálya autóútba megy 

át, és a 2. körgyűrűt keresztezve „belevész‖ a belvárosi gépjármű-forgatagba. 

Az idén 6 új metróvonal építését kezdik meg. 2012-ben (három év múlva) a gyorsvasút-

hálózat összhossza 420 km lesz (a mainak több, mint a duplája), 2015-re pedig 561 km. Utána 

a növekedési ütem tovább „lassul‖, ahogy a város maga is lassacskán eléri a terjeszkedés hatá-

rait (ekkor mintegy 18-20 millió lakosa lesz). A térképen felfedezhetjük, hogy a vonalrácsozat 

lefedi az egész várost, de csápjai sugarasan kinyúlnak az elővárosokig. 

A magyar olvasó számára az összehasonlítás mondjuk a budapesti metróval nemcsak a 

nagyságrendi különbségen való álmélkodás kedvéért javallott. A három budapesti metróvonal 

a maga 31,4 km-ével arányaiban nem „rosszabb‖, mint a pekingi, igaz, nálunk Ferihegyre, 

Érdre és Solymárra nem lehet metróval kijutni, és körgyűrűből is csak egy „nulladik‖ készült 

el. Érdemes viszont összehasonlítani a hosszú távú tervezés előrelátó nagyvonalúságát és a 

megvalósítás határozottságát, szakszerűségét. A pekingi beruházások határidőre megvalósul-
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nak, az építkezés nem áll le kéthetente hónapokra, az önkormányzat és a kivitelező konzorci-

um nem fenyegeti egymást perrel, és a vitában nem hangzik el érvként, hogy a fúrópajzs mű-

ködtetése olyan bonyolult műszaki feladat, hogy nemcsak Magyarországon, hanem egész Eu-

rópában is nehéz rá alkalmas vállalkozót találni. 

A magyar és a kínai felfogásban mutatkozó különbség talán az idő szemléletében érhető 

legjobban tetten. A válsághangulatban máról holnapra evickélő „kisember‖, vagy a június 7-i 

EP-választások eredményét latolgató pártpolitikus számára alighanem szinte felfoghatatlan, 

hogy Kínában 40-50 évre előre terveznek, a jövő nemzedékek számára és érdekében tűznek ki 

célokat. Rácz (2008) a kínai gondolkodás stratégiai jellegét emeli ki első helyen mint olyan 

markáns, a nemzeti hagyományokban gyökerező sajátosságot, amely – mások mellett – a „ke-

leti” és a „nyugati” perspektívák különbözősége miatt megnehezítheti a stratégiai és taktikai 

döntések mögött meghúzódó célkitűzések, szándékok felismerését és kezelését. 

A kínaiak büszkék négy-ötezer éves civilizációjukra és az országegyesítő Qin (Csin)-

dinasztia megalapításától (i.e. 221) folyamatosan fennálló államiságukra. Ugyanez a törté-

nelmi távlatokban gondolkodás jellemzi az előrelátást is. A dinasztia-alapító császárok a ha-

talmat sohasem csak megragadni és a maguk javára kihasználni akarták, hanem utódaik szá-

mára nemzedékeken át törekedtek biztosítani. Például az első Qin uralkodó felvette a „Qin 

Shi Huangdi‖ (a Qin-korszak Első „Sárga‖ Császára) nevet, utalva a legendás „Sárga Császár-

ra‖, amivel történelmi folytonosságot teremtett a régmúlttal, azonosult a „nemzeti‖ kulturális 

hagyománnyal, és mintegy legalizálta uralkodását. Ugyanakkor az „első‖ jelzővel kinyilvání-

totta, hogy utódai az idők végezetéig fognak uralkodni, vagyis időben nemcsak visszafelé, a 

múlttal, hanem előre, a jövővel is kapcsolatot teremtett. Innen kezdve Kína – a dinasztiaváltá-

sok ellenére – térben és időben egységes országként mindmáig megőrizte kulturális és biro-

dalmi (politikai) azonosságtudatát. 

A mai kínai politikai rendszer döntéshozási mechanizmusa is kedvez az előrelátásnak, a 

stratégiai célkitűzések tartósságának, szilárdságának. A kínai csúcsvezetőknek nem kell rend-

szeresen választásokon megmérettetniük magukat, következésképpen nem kényszerülnek 

arra, hogy a szavazatszerzés érdekében népszerűséghajhász, rövid távú intézkedéseket hozza-

nak. Ezért nagyszabású politikai terveket, valódi stratégiát kovácsolhatnak, és bátor döntése-

ket hozhatnak, amiket nem kell menet közben megmásítaniuk csak azért, mert a közhangulat 

esetleg ingadozik.
127
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A kínaiakéhoz hasonló, több évtizedes, esetleg évszázados távlatokat megcélzó jövőké-

pe a nemzetközi szereplők közül ma feltehetően egyedül az Egyesült Államoknak van. 

Gyorsuló idő 

Kína fejlődési kilátásait (vagy a „kommunista‖ rendszer közelgő összeomlásának esé-

lyeit) sokféleképpen ítélik meg, abban azonban egyetértenek a szakértők, hogy a jelenlegi 

tendenciák folytatódása esetén csak idő kérdése, hogy a kínai gazdaság méretei és teljesítőké-

pessége mikor éri utol (majd hagyja le) az amerikait. A Goldman Sachs ma már „klasszikus-

nak‖ számító 2003-as tanulmánya ezt az időpontot 2041-re teszi.
128

A makrogazdasági össze-

hasonlító adatok idősorainak újabb keletű exrapolációi ennél is korábbra datálják a forduló-

pontot. A Carnegie Intézet vezető Kína-kutatója, Keidel (2008) szerint a kínai gazdaság mére-

tei 2035-ben elérik az amerikait, 2050-re pedig annak dupláját.
129

 

A 2. sz. ábra (grafikon) a CICIR
130

 két változatban elkészített (5%-os és 7%-os növeke-

dési ütemet feltételező) becslését, valamint a CASS
131

 és a kínai Hadtudományi Akadémia 

(AMS) előrejelzését tünteti fel. Az ambíciószintről árulkodik, hogy az AMS előrejelzése a 

legoptimistább, miszerint Kína 2020-ra éri utol az Egyesült Államokat az „összesített nemzeti 

erő‖ (CNP) terén.
132

  

Érdekes módon az európai elemzésekben fel sem bukkan az a kérdés, hogy Kína mikor 

fogja megelőzni az Európai Uniót a CNP, vagy az összesített – sőt akár az egy főre jutó – 

GDP vonatkozásában. Márpedig ha ezek bármelyike bekövetkezik, annak komoly gazdasági, 

sőt azon túlmenő társadalmi, politikai és ideológiai jelentősége is lesz. Bizonyos kényes kér-

dések felvetésétől azonban Európában mintha sokkal jobban ódzkodnának, mint az USA-ban, 

pedig az EU jelentős további bővülése nélkül Kína az összesített GDP terén fogja előbb-utóbb 

leelőzni a közösséget, egy keleti és déli irányú nagyarányú bővítés esetén pedig az egy főre 

jutó GDP terén.
133

 

Ami a CNP-t illeti, az az EU esetében nem is nagyon mérhető.
134

 

Keidel (2008) úgy véli, hogy Kína függetleníteni tudja magát a világgazdaság hullámzá-

saitól, mert fejlődését fokozatosan az export-orientációt felváltó belső fogyasztás-növekedésre 
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alapozhatja. Kína felemelkedése véget vet Amerika globális gazdasági primátusának, és eb-

ben nem a valutaárfolyam manipulálása és más „praktikák‖ játszák a fő szerepet, hanem a 

kínai gazdaság reális adottságainak hatékony kihasználása. 

Kína növekedése drámai hatást gyakorol a nemzetközi gazdasági, pénzügyi és kereske-

delmi intézményekre és azok működésére, vezetési stílusára, az üzleti etikai standardokra. Az 

ENSZ, az IMF, a Világbank és más nemzetközi intézmények központjai Pekingbe vagy 

Sanghajba költözhetnek.
135

 Mint azt az ENSZ 2009 áprilisi, rasszizmus elleni konfrenciája is 

megmutatta, a globális nemzetközi szervezetekben polarizálódás megy végbe, és a meghatáro-

zó vélemények súlypontja a külpolitikai szférában is „kelet felé billen”.  

A válság még markánsabban felerősíti ezeket a tendenciákat. Igaz, hogy abszolút érte-

lemben Kína is lassul, de a Nyugathoz képest relatíve mégis gyorsul. Így a hosszú távú előre-

jelzésekből közép- vagy rövid távon lesz valóság, ami felkészületlenül éri a döntéshozókat. 

Azt például eddig is tudtuk, hogy vásárlóerő-paritáson (PPP) a nemzetek rangsorában a 

kínai GDP-t már a 90-es évek óta csak az amerikai múlja felül, de az újdonság, hogy Yao és 

Chen (2009) legújabb kutatásai szerint (bár a hivatalos japán GDP-adatok még nem ismertek) 

a növekedési rátákból számíthatóan lehetséges, hogy Kína már nominális (világpiaci) dollár-

árakon is 4,68 billió USD GDP-vel megelőzte a japán gazdasági össz-kibocsátást (amit 4,42 

billió USD-re becsültek). Ez egyben azt is jelenti, hogy az előrejelzésekhez képest az „utol-

érési effektus‖ évekkel korábban következik be. Kínát a jelenlegi válság kevésbé érinti, mint a 

legfejlettebb országokat, ezért lerövidül az az idő, ami az USA megelőzéséig, és Kína „ügyele-

tes szuperhatalommá” válásáig hátra van.
136

 

A Világbank területi igazgatója, David Dollar szerint Kínának jó esélye van arra, hogy 

2009-ben elérje az intézmény előrejelzésében szereplő 6,5%-os GDP-növekedést. A világ 

többi részéhez viszonyítva Kína gazdasági kilátásai „egész jók”.
137

   

Kína szempontjából nem a mostani helyzet jelenti az igazi nehézséget, hanem az a fel-

adat, hogy fejlődésének következő szakaszában ne legyen egy új világgazdasági válság oko-

zója (és egyben leginkább érintett elszenvedője).
138
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Világgazdasági és pénzügyi válság, vagy kínai kihívás a globális rend ellen? 

A 2007-ben kirajzolódó amerikai másodlagos hitelválság 2008 szeptemberétől globális 

pénzügyi válsággá alakult át, amit 2009-ben – szinte törvényszerűen – gazdasági visszaesés, 

recesszió, világgazdasági válság követ. A válság kialakulásában – a közvetlen, pénzügyi oko-

kon kívül – több alapvető tényező játszott szerepet: 

 a „létező kapitalizmus‖, azaz a neoliberális (szabályozás-ellenes, szociálisan érzéket-

len) gazdaságpolitika belső ellentmondásai, strukturális torzulásai, párosulva a globa-

lizáció felemásságával, ellentmondásaival és káros mellékhatásainak „a rendszerbe 

kódolt‖ felerősödésével; 

 a Bush-kormányzat neokonzervatív külpolitikájának kudarca; 

 a globalizációra adott inadekvát válaszok, ideértve a nemzetközi terrorizmust és az el-

lene folytatott „globális háborút‖ is; 

 új, alternatív rendszer-modellek felbukkanása és az általuk támasztott ideológiai, tár-

sadalmi és kulturális, de nem kevésbé gazdasági, politikai és katonai „kihívás‖ megvá-

laszolásának elkerülhetetlensége. Ezen belül Kína felemelkedése és a nemzetközi 

rendszerre gyakorolt mindenoldalú hatásainak egyre erőteljesebb érvényesülése ki-

emelkedő szerepet játszik. 

Egy publikációin keresztül Amerikában is jól ismert kínai menedzsment-szakértő (kato-

nai biotechnológus, kórházigazgató), Guo Jiwei (2008) hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 

pénzügyi válság elválaszthatatlan az USA elmúlt évtizedekben követett hibás katonapolitikájá-

tól. A múlt század végén a Szovjetunió szétesése (a hidegháború vége), a kibontakozó infor-

máció- és biotechnológiai forradalom, valamint a gazdasági globalizáció a békés fejlődés és 

közös prosperálás ígéretét hozta el az emberiségnek. Ehelyett megsokasodtak a helyi háborúk, 

soha nem látott mértékűre növekedett a világszerte fegyverben álló katonák száma és a „vé-

delmi kiadások‖, ráadásul az Egyesült Államok egymaga többet költött katonai célokra, mint 

a világ összes többi országa együttvéve. Az afganisztáni és az iraki háborúval a fegyveres 

konfliktusok új – az erőforrásokat felemésztő – szakasza köszöntött be.
139

 

Stiglitz (2008), Nobel-díjas amerikai közgazdász-professzor és munkatársai kiszámítot-

ták, hogy az iraki háború közvetlen és járulékos költségei jelentősen felülmúlják a koreai és a 

vietnámi konfliktusét vagy az első világháborúét, az egy katonára jutó kiadások pedig a má-

sodik világháborús adat többszörösét teszik ki. A tovagyűrűző pénzügyi hatások – például a 
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veteránok rokkantjáradékainak fizetése – még évtizedek múlva is terhelik az amerikai gazda-

ságot.
140

      

Kínai értékelések szerint Washington a Szovjetunió szétesése és a kapitalizmus „ideoló-

giai győzelme‖ után sem szüntette be az övétől eltérő társadalmi rendszerű országok elleni 

politikai és katonai hadjáratát. A nyugati országok az ún. „értékalapú diplomácia‖ eszközeivel 

folytatták a hidegháborút. Az USA a „lator államok‖, a „gonosz tengely‖, a „terrorizmust tá-

mogató országok‖ és a „kommunista veszély‖ elleni harc ürügyén globális hegemóniára tört. 

Az amerikai vezetés alábecsülte a permanens hadiállapot gazdasági és társadalmi költségeit, 

egyben túlértékelte a piacgazdaság spontán öngyógyító képességét. Valójában a katonai 

szemlélet monopolizálta a politikai gondolkodást és aláásta a szabadpiaci verseny eszmei 

alapjait is.
141

 

Az USA nemzeti hírszerzési igazgatója, Denis Blair admirális szenátusi meghallgatásán 

kijelentette, hogy a pénzügyi összeomlás az Egyesült Államokból indult ki, és gyorsan terjedt 

el világszerte. Az USA számára a legégetőbb rövid távú biztonsági kockázatot a globális gaz-

dasági válság és annak geopolitikai következményei képviselik. Növekedhet a „bukott álla-

mok‖ száma, és Amerika fontos szövetségesei is köztük lehetnek. Világszerte csökken a biza-

lom az Egyesült Államok gazdasági vezető szerepében és a szabad piacgazdaság előnyei-

ben.
142

 

John Gray (2008), a Londoni Egyetem Gazdasági Karának (London School of 

Economics) professzora szerint most sokkal többről van szó, mint egy nagy pénzügyi válság-

ról. Egy történelmi jelentőségű geopolitikai váltás tanúi vagyunk, amelynek során a világ ha-

talmi egyensúlya visszavonhatatlanul megváltozik, és az USA globális vezető szerepe véget 

ér. Új világrend van észrevétlenül kialakulóban, amelyben Amerika csak egyike a számos 

nagyhatalomnak, de nem az első közöttük. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy miköz-

ben az amerikai pénzügyminiszter (Treasure Secretary) „térdre kényszerül‖ a szenátusi bank-

mentő csomag előterjesztésével, kínai űrhajósok ugyanaznap űrsétát tesznek. Egy egész kor-

mányzati és gazdasági modell omlott össze, ugyanannyira messzemenő következményekkel, 

mint amilyen a Szovjetunió szétesése volt.
143

 „Valójában éppen most zárul le a hidegháború, 
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kiújul viszont a 19. századi nagyhatalmi szembenállás – írja a Guardian véleményrovatában... 

Kína, India és Oroszország egyre meghatározóbb szereplője lesz a világpolitikának.‖.
144

 

A 2008 novemberi washingtoni G-20 csúcstalálkozón Kína mint a világ második leg-

erősebb gazdasági hatalma vett részt, amin nem változtat az sem, hogy az EU összesített 

GDP-je (14,71 billió USD) még az USA-ét is felülmúlja. A Nemzetközi Valutaalap szerint 

2007-ben az Egyesült Államok GDP-je vásárlóerő-paritáson 13,84 billió USD, Kínáé 6,99 

billió USD volt, a legerősebb európai gazdaság (Németország) teljesítménye 2,81 billió 

USD.
145

 Hasonló erősorrendet tükröz az eddig bejelentett gazdaságélénkítő csomagok nagy-

ságrendje is. 

Kína természetesen nem az egyetlen feltörekvő új hatalom, de közöttük sok tekintetben 

az első, és – a „fejlődő világ‖ nem egy országa számára – a leginkább követésre méltónak 

tekintett, modell-értékű példa. 

Keidel (2008) szerint Kína növekedése – bár nem feltétlenül a jelenlegi ütemben – hosz-

szú távon fenntartható. A kínai vezetés hatékonyan menedzseli a gazdaság ciklikus ingadozá-

sait és a társadalmi feszültségeket. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek nem a rendszer 

kudarcát, hanem a reformok dinamizmusát tükrözik, és ösztönzően hatnak a beruházási kedv-

re. Kína egy-két évtizeden keresztül fokozatosan tér át a jelenleginél környezetkímélőbb 

tehnológiák használatára. Az egy főre jutó jövedelem növekedésével a korrupció is lanyhulni 

fog (a per capita GDP 2100 körül éri el az amerikait). Kína ma már nem egyszemélyi, kom-

munista diktatúra, hanem ún. korporatív technokrácia, amelynek esélye van arra, hogy a spa-

nyol, a chilei, a dél-koreai, a tajvani vagy éppen a japán utat bejárva az évszázad közepéig 

fokozatosan végigvigye a megkezdett demokratikus reformokat. Kína felemelkedése ugyan-

akkor az Egyesült Államokkal szemben azt a kihívást támasztja, hogy átfogó gazdasági és 

társadalmi reformokat hajtson végre, mindenekelőtt a közcélú befektetések, az oktatás, az 

egészségügy és a nyugdíjrendszer terén. 

Igaz, hogy ma nemcsak a nyugati országok, hanem Kína is válságban van. A világot 

sújtó globális egyensúlytalanságok két végpontját a 2008-ig követett amerikai (és a hozzá 

nagyon hasonló európai), illetve a kínai gazdaság- és társadalomfilozófia képviseli. Kína 

pénzügyi, ipari és technológiai erejének „dagadását‖ elemezve McMillion (2007) rámutat, 

hogy miközben az USA és a világ nagy része a háborúkra, a terrorizmus elleni harcra és a 

társadalmat érzelmi alapon megosztó kérdésekre koncentrált, Kína egy gazdasági „erőművé‖ 
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hízlalta fel magát. Amíg Amerika és a többi G-7 ország a privatizációt és a deregulációt eről-

tette, Kína szerkezeti változtatásokat hajtott végre, és nem egy állami tulajdonú üzemét szigo-

rú ötéves tervek alapján világszínvonalú vállalkozássá fejlesztette. A modernizációs erőfeszí-

tések mértékében, beleértve a kutatás-fejlesztést is, lehagyta Japánt, és öt éven belül utolérheti 

az Egyesült Államokat. Kína szinte teljes mértékben megőrizte az állami ellenőrzést pénzügyi 

rendszere felett, a nemzetközi standardoknak megfelelő szintre csökkentette a behajthatatlan 

adósságkövetelések szintjét, a nyilvános részvénykibocsátások (IPO) elsőszámú, a vállalkozói 

tőkebefektetések második számú piacává vált stb.
 146

 Mindeközben azonban Kína maga is 

szembesül a válsággal. 

Roach (2009), a Morgan Stanley elnöke Kína gazdaságát a „4 un‖-nal („unstable, 

unbalanced, uncoordinated and unsustainable‖) jellemzi, vagyis „instabil, kiegyensúlyozatlan, 

koordinálatlan és fenntarthatatlan‖ rendszernek írja le. Felfogásában ez nem közvetlen fenye-

getést vagy azonnali katasztrófát jelent, hanem Kína feszített gazdasági fejlődésének súlyos 

„mellékhatása‖, ami egyértelművé teszi, hogy az ország többé nem követheti ugyanazt az utat, 

mint az elmúlt 30 évben. Ugyanakkor azt is hozzáteszi: „Az elmúlt tíz évben, miközben állha-

tatosan bíráltam a kínai gazdaságpolitikát, azt is megtanultam, hogy sohase célszerű alábe-

csülni a kínai vezetés kezdeményezőképességét és törekvéseinek határozottságát az előtte álló 

problémák leküzdésére‖.
147

 

Ezen problémák és kihívások szempontjából mérföldkőnek tekinthetők 2008-2009 ese-

ményei, amelyek közül az alábbiakat emeljük ki: 

 a tibeti lázadás (2008 márciusban), annak kiváltó okai és nemzetközi visszhang-

ja, tanulságainak figyelembe vétele 

 a kínai-tajvani kapcsolatokban bekövetkezett áttörés a 2008 márciusi tajvani el-

nökválasztások után 

 a szecsuáni földrengés (2008 májusban), a kínai és a külföldi reagálások jelentő-

sége, értelmezése a válságkezelési képességek szempontjából, következményei a 

nemzeti identitás erősödése és az országképek differenciálódása terén 

 a pekingi olimpia (2008 augusztusban) gazdasági, politikai, nemzetközi követ-

kezményei 

 a sikeres kínai űrkísérlet (2008 szeptemberben), a taikonauták űrsétájának tech-

nológiai és katonai jelentősége 
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 az európai-kínai kapcsolatokban bekövetkezett „jegesedés‖, mélypontján a 2008 

decemberben esedékes EU-Kína csúcstalálkozó meghiúsulásával 

 a kínai-amerikai magas szintű stratégiai párbeszéd (SED) soron következő fordu-

lójának megtartása Pekingben (2008 decemberben) 

 a modernizáció hangsúlyainak áttevődése csúcstechnológiai szektorokra és a ka-

tonai szférára, ahogy az a 2008 decemberi Védelmi Fehér Könyvből és a 2009 

februári parlamenti (NPC) határozatokból, valamint a Pentagon kínai fegyveres 

erőket értékelő éves jelentéséből (2009 március) kitűnik 

 magas szintű védelempolitikai konzultáció Kína és az USA között 2009. febru-

árban 

 az Obama-kormányzat új külpolitikai stílusa és katonai stratégiája, valamint an-

nak kínai értékelése és a rá adott válaszok (folyamatos) 

 a kínai-európai kapcsolatok új fejleményei (folyamatos) 

Oroszország, India, Japán és az iszlám világ helyzetének alakulását is figyelembe véve 

mindezek komplex összefüggései alkotják azt a képlékeny struktúrát, ami a globális nagyha-

talmi (szuperhatalmi?) viszonyok vázát képezi napjainkban. 

A katonai tényező jelentősége Kína felemelkedésében 

A Georgetown Egyetem külpolitikai fakultásának professzora, Robert G. Sutter (2008) 

az USA illetékes szenátusi bizottsága (USCC) előtti meghallgatásán kifejtette, hogy Kína az 

össznemzeti erő fejlesztésének ad prioritást, ami a katonai, a gazdasági és a politikai hatalom 

egységes alkalmazását jelenti a külkapcsolatokban a nemzeti szuverenitás védelme és a befo-

lyási övezet kiterjesztése céljából. Ennek érdekében Peking az előnyök és a kockázatok mér-

legelésével rugalmasan alkalmazza a rendelkezésére álló katonai és nem katonai eszközöket. 

Huang (2001) szerint a CNP tényezői kölcsönösen összefüggnek, erősíthetik vagy 

gyengíthetik, de nem helyettesíthetik egymást. Például a gazdaság és a technika fejlettsége 

befolyásolja a katonai potenciált, a haditechnikai fejlesztések visszahatnak a gazdaságra és a 

technológiai színvonalra; ugyanakkor egy katonai válsághelyzetben a fegyveres erőt nem he-

lyettesítheti a gazdasági teljesítmény vagy a műszaki fejlettség, a haderő alkalmazása pedig 

nem helyettesítheti a diplomáciát.
148
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A katonai erő a CNP egyik kulcsfontosságú tényezője, amely a nemzetközi versenyké-

pesség és az átfogó erőviszonyok mérőszáma; békeidőben is a nemzetvédelem alapja és a 

kedvező külső feltételek (békés nemzetközi környezet) megőrzésének feltétele. Amikor az 

államok teljes nemzeti potenciálját ténylegesen „összemérik‖ (mint egy háborúban), akkor a 

katonai erőviszonyok fogják eldönteni, hogy „ki marad életben‖, ki tudja a fejlődési potenci-

álját realizálni, ki gyakorol nagyobb hatást a környezetére.
149

 

Nem kell azonban háború ahhoz, hogy egy ország a „nemzetközi erőtérben‖ az őt meg-

illető (a fejlődési potenciálja realizálását lehetővé tevő) helyet foglalja el, de mindenképpen 

kell hozzá egy olyan – a CNP-be ágyazott – katonai képesség felmutatása, ami az együttmű-

ködő vagy versengő partnerek számára meggyőzően demonstrálja az érdekvédelem (érdekér-

vényesítés) melletti szilárd elkötelezettséget. Vagyis  „tekintélyt parancsoló‖ katonai erő nél-

kül nincs vélelmezett erő, azaz nemzetközi befolyás. A „felmutatott‖ katonai erő természetesen 

csak akkor lesz hiteles, ha a stratégiai célkitűzés ambíciószintje összhangban van a ténylege-

sen mobilizálható képességekkel (vagyis az össznemzeti erővel). 

Peking a csúcstechnológiát megközelítő aszimmetrikus képességek fejlesztésére kon-

centrálja katonai korszerűsítési erőfeszítéseit, úgymint: elektronikai harc, számítógépes hadvi-

selés, űrhadviselés, ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek, integrált légvédelmi 

rendszerek, új generációs torpedók, tengeralattjárók, hadászati nukleáris csapásmérő erők 

(szárazföldi és tengeri indítású ballisztikus rakéták), hadszíntéri pilóta nélküli repülőgépek 

stb. A felemelkedőben lévő hatalmak közül „Kína rendelkezik a legnagyobb potenciállal ah-

hoz, hogy az Egyesült Államokkal katonai versenybe bocsátkozzon, és olyan romboló katonai 

technológiákat rendszeresítsen, amelyek idővel hatástalaníthatják az USA katonai téren élve-

zett hagyományos előnyét...‖ 
150

  

Kína védelmi kiadásai – az Államtanács Tájékoztató Hivatala által megjelentetett 2008. 

évi Védelmi Fehér Könyv szerint – a három évtizedes reformkorszakban mindig is „ésszerű és 

megfelelő‖ mértékben rendelték alá a katonai képességfejlesztési igényeket a gazdasági növe-

kedés követelményeinek. Ennek megfelelően 1978-tól 1987-ig a ráfordítások szintje csak a 

fenntartást biztosította. Miközben a GDP éves átlagban 14,1%-kal, az állami kiadások 10,4%-

kal növekedtek, a védelmi költségvetés emelkedése nem haladta meg a 3,5%-ot, ugyanakkor a 

GDP-hez (és az állami költségvetéshez) viszonyított aránya 4,6%-ról (és 14,96%-ról) 1,74%-

ra (és 9,27%-ra) csökkent. 1988-tól 1997-ig a tartós növekedés biztosította lehetőségekkel 

élve Kína fokozatosan növelte védelmi kiadásait, amelyek ebben az időszakban éves átlagban 
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14,5%-kal emelkedtek, miközben a GDP növekedése 20,7%-os, az állami kiadásoké 15,1%-os 

átlagot produkált. A védelmi kiadások tehát GDP-arányosan (és költségvetési hányadukat 

tekintve) „tovább csökkentek‖.  

1998 és 2007 között Kína a fejlesztési követelményekre és a „hadügy forradalmára‖ 

(RMA) tekintettel abszolút értékben tovább növelte katonai kiadásait (éves átlagban 15,9%-

kal), sőt azok a GDP 12,5%-os növekedési üteménél is gyorsabban emelkedtek, miközben az 

állami költségvetéshez viszonyított súlyuk tovább csökkent (ebben az időszakban az állami 

kiadások évente 18,4%-kal növekedtek).
151

 

A Fehér Könyv adataiból is kitűnik, hogy Kína még viszonylag „alacsony‖ ráfordítási 

arányok mellett is, pusztán gazdaságának méretbeli adottságait és a GDP-növekedésből szár-

mazó erőforrástöbblet-központosítási lehetőségeit kihasználva, szinte „automatikusan‖ a világ 

második számú katonai hatalmává válhat. Kína gazdasági erejének növekedése tehát „önma-

gában‖ a nemzetközi katonai erőviszonyok átrendeződéséhez vezet, amit a nagyhatalmak (de 

még az egyedüli „szuperhatalom‖ Egyesült Államok is) fenyegetésként élhet meg. 

Kína védelmi költségvetése 2008-ban – a parlamenti szóvivő nyilatkozata szerint – 

17,6%-kal múlta felül az előző évit, ehhez képest a 2009. évi előirányzat 70 milliárd dollár 

(az összes költségvetési kiadás 6,3%-a), ami  további 14,9%-os abszolút növekedést jelent, 

GDP-arányosan viszont (állítólag) enyhe csökkenést képvisel.
152

 

A Védelmi Fehér Könyv adataival összevetve (3-5. táblázat) a külföldi szakértők által 

becsült növekedési ütem sokkal nagyobb a hivatalosan „számítottnál‖. A Pentagon kínai 

fegyveres erőkről szóló éves jelentései
153

 rendszeresen rámutatnak, hogy a Peking által közzé-

tett statisztikai adatok megbízhatatlanok, a tényleges katonai ráfordítások – a „bújtatott‖ téte-

lekkel együtt – jelentősen (két-háromszorosan) meghaladják a közölt számokat. Ezzel szem-

ben Li Zhaoxing, kínai parlamenti szóvivő arra igyekezett felhívni a figyelmet, hogy 2007 óta 

a kínai kormány évente jelent az ENSZ-nek védelmi költségvetése alakulásáról, így „az or-

szágnak nincsenek úgynevezett rejtett katonai kiadásai‖.
154

 

Egyértelmű, hogy a kínai katonai költségvetés az elmúlt többéves időszakban gyorsab-

ban nőtt, mint a GDP, tehát a fejlesztési hangsúlyokban jelentős elmozdulás észlelhető (ami 

arra utal, hogy egy ideje Kína is fenyegetve érzi magát). 
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Pusztán a fejlesztési ráfordítások abszolút nagyságából és viszonylagos mértékéből, va-

lamint a hozzájuk fűzött indoklásokból és értékelésekből adódik néhány sarkalatos következ-

tetés:  

1./ A gazdasági expanzió következményeként Kína a világ egyik vezető – ha nem a leg-

erősebb – katonai hatalma lesz.
155

 

2./ Az erőviszonyok eltolódásának kínai érzékelése a jövőben Pekinget arra ösztönözhe-

ti, hogy nagyobb mértékben támaszkodjon a katonai erőre.
156

 

3./ Bizonytalanságoktól terhes világunkban Kína katonai hatalomként való felemelkedé-

se stabilizáló erő is lehet.
 157

 

 

6. Kína helyzetének megítélése a globális és a regionális biztonság tükrében 

A hidegháború véget értével Kína nemzetközi környezete is lényegesen megváltozott. A 

változások pozitív és negatív tendenciákat egyaránt hordoztak. A VSZ és a Szovjetunió szét-

esése, valamint a közép-kelet-európai demokratikus átalakulás következtében Kína ideológiai 

szövetséges nélkül maradt. A pekingi vezetést meglepte a szocialista rendszerek váratlanul 

gyors összeomlása, a lakosság kirobbanó lelkesedése a nyugati típusú demokrácia iránt. Még 

ennél is nagyobb aggodalmat keltett a Szovjetunió, majd Jugoszlávia összeomlása, államisá-

guk elvesztése, hiszen – a külsődleges formai jegyeket tekintve – sok tekintetben Kínához 

hasonló többnemzetiségű, multikulturális alapokon nyugvó, de egypártrendszerű, szocialista 

államberendezkedések mondtak csődöt. Peking ugyanakkor igyekezett tanulni is a tapasztala-

tokból, az pedig büszkeséggel töltötte el a vezetést, hogy a kínai rendszer ellenállóbbnak bi-

zonyult az ideológiai fellazítással szemben, mint a többi szocialista ország. 

Ugyanakkor a hidegháborús szembenállás megszűnte annyiban előnyösen befolyásolta 

Kína nemzetközi környezetét, hogy végleg kiköszöbölte a világháborús veszélyt, tisztázta, 

hogy „ki kivel van‖, tovább enyhítette a kelet-nyugati feszültséget (helyettesítve azt az észak-

dél ellentéttel). A változások a kelet-európai országokat is a nemzetközi gazdasági és bizton-

ságpolitikai együttműködés részesévé tették, ami elősegítette fejlődésüket és demokratizáló-

dásukat. A volt szocialista államok NATO-ba törekvése miatti kezdeti sértődöttséget és fenn-

tartásokat feladva a pekingi vezetés viszonylag hamar elfogadta, hogy a közép-kelet-európai 

országuknak joguk van a saját biztonságukról az általuk választott módon gondoskodni, annál 

is inkább, mert az integráció más oldalról  azzal is kecsegtetett, hogy hagyományos partnerein 
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(elsősorban Magyarországon és Románián keresztül) Kína könnyebben hozzáférhet majd az 

Európai Unió piacaihoz.  A Nyugat készsége a demokratikus társadalmi átmenethez nyújtott 

segítségre Kína irányában a gazdasági reformok támogatásában nyilvánult meg (abban a re-

ményben, hogy a piaci átalakulást ott is politikai változások követik). 

A világháborús veszély elmúltával azonban nem szűntek meg, sőt sok helyütt kiéleződ-

tek a mindaddig elfojtott etnikai, vallási, kulturális feszültségek, az erőforrásokhoz való hoz-

záférésért folytatott vetélkedés és a területi viták, valamint a függetlenségi, elszakadási törek-

vések. Ezért a hagyományos értelemben vett (helyi) katonai konfliktusok veszélye nőtt. Az új 

válsággócok azonban kezdetben Kína határaitól távolabb jelentkeztek, miközben Peking sike-

res jószomszédsági politikával, határrendezésekkel és stratégiai együttműködési megállapodá-

sokkal stabilizálta közvetlen környezetét, beleértve a posztszovjet utódállamokkal kialakított 

kapcsolatokat is. 

A délszláv válság koszovói szakasza a földrajzi távolság ellenére érzékenyen érintette 

Pekinget, amely a Balkánt a Kína nyugati határaitól a Közép- és Közel-Keleten át Délkelet-

Európáig húzódó eurázsiai válságövezet részének tekinti. Innen kezdve a kínai katonai és 

biztonságpolitikai elemzők a „humanitárius beavatkozás”, mint globális amerikai és NATO-

stratégia feltételeit, jellemzőit, sajátosságait és kilátásait állítják a középpontba, az ellensze-

gülés célszerű módozatai kimunkálásának szándékával. 

A 2003. évi iraki háború – kínai értelmezésben – meghatározó hatást gyakorolt a napja-

inkig tartó időszak biztonságpolitikai arculatára. Ez a hatás – a globalizációnak köszönhetően 

– messze túlgyűrűzik a régión. 

A kínai értékelések aláhúzzák, hogy a külföldi rezsimek nemzetközi joggal ellentétes 

erőszakos megdöntése, az amerikai „demokratikus modell‖ megvalósítási feltételeket nélkü-

löző körülmények közötti más államokra kényszerítése, a permanens beavatkozás, az erőszak, 

a megelőző csapás hirdetése, a minden áron vezető szerepre törekvés felélte az erőforrásokat, 

bizonytalanságot, káoszt és ellenségeskedést szült, és felgyorsította az amerikai birodalom 

hanyatlását. 

A 20. századot – néhány történész szerint – sommásan ez jellemezte: Európa hanyatlása, 

Amerika felemelkedése. A 21. század viszont az átmenet kora az egypólusúból a többpólusú 

„világrendbe‖. Ebben az átmenetben az egyik főszereplő – Európa, Oroszország, India és ta-

lán mások mellett – vitathatatlanul Kína.   

„Világszerte új kereskedelmi és stratégiai együttműködési kapcsolatok szövődnek az 

Egyesült Államok körül. Kína nemcsak, hogy megkezdte az USA felváltását az Ázsiai-

Csendes-Óceáni Gazdasági Együttműködési Szervezet (APEC) vezető hatalmi pozíciójában, 
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hanem rohamos ütemben válik Latin-Amerika több nagy gazdaságának fő kereskedelmi part-

nerévé. Az Európai Unió fegyverembargója megszüntetésének mérlegelése Kína gazdasági 

hatalomként való felemelkedésének stratégiai jelentőségét tükrözi. Ezen tendenciák mellett, a 

globális stratégiai egyensúlyra gyakorolt hatás tekintetében valósággal eltörpül az USA Al-

Queda ellen vívott háborújának jelentősége. Ahogy Kína felemelkedik – olyan országokkal 

együtt, mint India és Brazília –, az USA rákényszerül arra, hogy a nemzetközi közösség mind 

több olyan államával egyezkedjen, amely nem tartja szükségesnek, hogy a saját érdekeit alá-

vesse Washingtonénak, és azt sem feltételezi, hogy a kettő egy és ugyanaz. A francia külpoli-

tikai agytrösztök már régóta hirdetik a multipolaritást mint célt a hidegháború utáni korszak-

ra, vagyis, hogy inkább legyen több különböző, versengő erőközpont, mint egyetlen 

hiperhatalom, az USA.  A multipolaritás többé nem egyszerűen stratégiai célkitűzés, hanem 

testet öltő valóság.‖
158

   

Könnyen bizonyítható a multipolaritás terjedése és Kína kulcsszerepe a folyamatban. 

Elég, ha Peking bővülő kapcsolataira utalunk Iránnal, az EU-val, Latin-Amerikával, és az 

ASEAN-nal.
159

 

Az „államközpontú‖ nemzetközi rendszer változásai mellett Kínát természetesen érzé-

kenyen érintik az olyan nem hagyományos biztonsági kihívások katonai aspektusai is, mint a 

terrorizmus, a szeparatizmus és a vallási szélsőségek (kínai szóhasználatban „a három gonosz 

erő‖), a nemzetiségi problémák bel- és külbiztonsági vetületei, a tömegpusztító fegyverek és 

hordozó eszközeik proliferációja stb. Peking ilyen – országhatárokat nem ismerő – kockázati 

tényezőnek tartja a környezetszennyezést, a közlekedési és az ipari baleseteket, a járványokat 

és más közegészségügyi veszélyeket, az élelmiszer-biztonságot, a kritikus infrastruktúrák se-

bezhetőségét (például a számítógépes vírusokkal szemben), az internetre felkerült „káros‖, a 

kínai (szocialista) erkölccsel összeegyeztethetetlen szexuális tartalmak és politikai nézetek 

elérhetőségét, a globális éghajlatváltozás hatásait (pl. elsivatagosodás, növekvő vízhiány), a 

nyersanyag- és energiaforrások korlátozott hozzáférhetőségét, a természeti katasztrófákat, a 

korrupciót stb. 

Kínát, akárcsak a múltban, a jövőben is sorozatos nagy válságok rázhatják meg. Ez a 

következtetés a mai kínai fejlődés ismeretlen tényezőinek sokaságából és a járulékos  kocká-

zatok tagadhatatlan meglétéből ered. Ugyanakkor a kínai válságkezelő szisztéma növekvő 

hatékonyságát jelzi azoknak a hatalmas, természeti vagy emberi okokra visszavezethető tö-
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megkatasztrófáknak a kezelése, amelyekből 2008-ban is jócskán „kijutott‖ Kínának. Ezek 

utóhatásait figyelembe véve nehezen képzelhető el akkora válság, ami Kína stabilitását, di-

namikus fejlődését önmagában veszélyeztethetné. Ami veszélyes lehet, az a válságokra adott 

helytelen reakció, a nyugalom elvesztése, a pánik, az erőszak, a kapkodás, a higgadt mérlege-

lés esetleges hiánya – és mindezek a kockázati faktorok az utóbbi időben egyre kevésbé jel-

lemzőek a mai kínai vezetésre. 

2007-ben a különböző természeti csapások 400 millió kínait érintettek, és 2300 halálese-

tet okoztak.
160

 

2008 januárjában a rendkívül időjárás 21 tartományi szintű közigazgatási egységet érin-

tett (a 32-ből). A különösen Dél-Kínában szokatlanul hideg idő, a hóviharok és a fagy megbé-

nította a közlekedést és a szállítást, valamint súlyos zavarokat okozott az áramellátásban. Épü-

letek dőltek össze, rekordszámú baleset történt, emberek fagytak meg, egész erdőségek, tekin-

télyes mennyiségű mezőgazdasági  termés és tömeges állatállomány pusztult el. Több, mint 

százan meghaltak, 350 000 ház vált lakhatatlanná, az anyagi kár becslések szerint minimum 

15 milliárd dollár. Másfél millió embert kellett evakuálni, és közel kétmillióan rekedtek na-

pokra a vasútállomásokon és a repülőtereken.
161

 A katasztrófa-sújtotta tartományokban moz-

gósították a hadsereget, a fegyveres népi rendőrséget és a milíciát, valamint a rendőri alakula-

tokat és más közbiztonsági szerveket, tartalékosokat hívtak be, aktivizálták a polgári védelmi 

rendszert, amit önkéntesekkel erősítettek meg. Gondokodtak a mentésről, a kárenyhítésről, a 

helyreállításról, a kitelepítésekről, a betegszállításról, az élelmiszerellátásról, az elszállásolás-

ról, meleg takarók kijuttatásáról stb. A Világbank több, mint 1 %-kal visszavette a Kína 2008. 

évi gazdasági növekedéséről szóló előrejelzését, a természeti katasztrófa várható hosszú távú 

következményeinek figyelembe vételével.
 162

 A válság utóhatása azonban csak átmeneti volt.  

Speciális problémát jelentett a tavaszünnepi utazási láz miatt a vasútállomásokon és a 

repülőtereken rekedt hatalmas tömegek ellátása és kezelése. A legkritikusabb helyzet a 

Guandong-i (Kanton-i) pályaudvaron alakult ki, ahol csaknem egymillió ember zsúfolódott 

össze. Nemcsak alapvető létszükségleteikről és a járványveszély elhárításáról kellett gondos-

kodni, hanem a terhes anyák, kisgyerekek, betegek, gyengék és öregek „kiemeléséről‖ és biz-

tonságos helyre szállításáról is. Erre a célra tömegkezelésre különlegesen kiképzett rendőri 

egységeket kellett igénybe venni. 
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Kínában egyáltalán nem megy ritkaságszámba, hogy tájfun, árvíz vagy más katasztrófa-

veszély esetén milliós nagyságrendben kell tömegeket szervezetten mozgatni, kitelepíteni a 

polgári védelem és a rendőrség, illetve a hadsereg közreműködésével. Ehhez elengedhetetlen 

a hatóságok és a lakosság közötti kétirányú, naprakész kommunikáció és az emberek meg-

győzése a bevezetett intézkedések szükségességéről, amiben jelentős szerepe van a kínai 

kommunista párt különböző szintű szervezeteinek. Emlékezetes, hogy a Katrina hurrikán em-

lékezetes egyesült államokbeli pusztítása után nem sokkal csapott le Dél-Kínára a Damrey 

nevű vihar. Fujian tartományból 121 000 embert telepítettek ki. A kínai katasztrófavédelmi 

szakemberek hangsúlyozták, hogy „itt nyoma sem lesz annak a káosznak, amit New Orleans-

ben a Katrina okozott‖. Ez nem kis mértékben gondolkodásmód kérdése. Az Egyesült Álla-

mokban is időben figyelmeztették az embereket, de ők bíztak benne, hogy a dolog nem lesz 

annyira súlyos, ezzel szemben Kína partmenti területein (ahol az elmúlt fél évszázadban éven-

te tucatnyi alkalommal támadnak trópusi viharok) mindenki komolyan veszi a tájfun-

előrejelzéseket.
163

 

2008 márciusban zavargások törtek ki Tibetben, amelyek leverése világméretű Kína-

ellenes tiltakozásokhoz vezetett. Májusban egy hatalmas természeti csapás, a szecsuáni föld-

rengés 80 000 halálos áldozatot követelt, és 15 millió kínait tett hajléktalanná. Az olimpiai 

előkészületekre koncentráló Kína a mentés,  a kárelhárítás és a helyreállítás párhuzamos fel-

adataival is szembesült (138 000 katonát vetettek be a katasztrófaelhárítási feladatokra).
164

 

Mindezek ellenére augusztusban Kína az eddigi leglátványosabb, legnagyobb szabású olimpi-

át rendezte meg sikeresen, nemzetközi elismerést aratva, bizonyságot téve a központi tervezés 

és szervezés, a műszaki szakértelem, a vállalkozói alkotókészség és a tömegek lelkesedése 

hatékony kombinációjáról (Pekingben egymillió önkéntes segítette a játékok zavartalan lebo-

nyolítását). 

Kína válságkezelési tapasztalatai növekedtek, az ország gazdasági, politikai, katonai, 

társadalmi és kulturális ereje demonstratív módon megnyilvánult, nőtt a nemzeti büszkeség és 

erősödött a nacionalizmus. 

A hagyományos és nem hagyományos, globális és transznacionális kihívások mellett 

Pekinget érzékenyen érintik a regionális biztonsági környezet változásai is, amelyek az ország 

területi kiterjedésével, tengeri és szárazföldi határainak hosszával, a szomszédos államok 

nagy számával, a közeli válságkörzetek és feszültséggócok jelenlétével összhangban  rendkí-

vül bonyolult és kockázatos konstellációban jelentkeznek. A regionális kérdések közül ki-
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emelhetjük a tajvani függetlenségi törekvések, a Koreai-félsziget megosztottsága, a közép-

ázsiai iszlám mozgalmak, az energia-források feletti ellenőrzésért folyó küzdelem, a dél- és 

kelet-kínai-tengeri szigetvilágot érintő területi viták stb. problematikáját. Mindezekkel a té-

mákkal részletesen foglalkozott Rácz (2008) tanulmánya,
165

 amiből csak néhány újabb keletű 

gondolatot emelünk ki. 

A tajvani függetlenség-párti erők a 2008-ra tervezett pekingi olimpiához időzítve fokoz-

ták politikai tevékenységüket, anelynek keretében nemzetközi kampányt indítottak a „sziget-

ország‖ ENSZ-taggá történő felvételéért, és ez ügyben népszavazást kezdeményeztek. A tag-

felvétel kérdésének a Közgyűlés napirendjére tűzését a világszervezet Ügyrendi Bizottsága 

2007 szeptember 19-én elutasította, a népszavazási kezdeményezésről pedig Condoleezza 

Rice, amerikai külügyminiszter 2007 december 22-én kijelentette, hogy az „provokatív politi-

kai megnyilvánulás‖, ami „szükségtelenül fokozza a feszültséget a Tajvani-szoros térségében, 

és nem kínál valós előnyöket‖ Tajvan népének a nemzetközi színtéren.
166

  

A 2008 márciusi tajvani elnökválasztások eredményeként Ma Ying-jeou személyében 

ha nem is „Kína-barát‖, de a józan megegyezést, kompromisszumot kereső vezető kerül 

csúcspozícióba. A választási eredmények igazolták, hogy a konfrontációs politika Tajvanon 

belül is megbukott, és azt is, hogy a tibeti válság „dominóhatásában” való reménykedés meg-

alapozatlan. 

Kína területe Tajvanénak 267-szerese, lakossága pedig 57-szerese. Ehhez képest a 

fegyvers erők állományára és eszközeire vonatkozó adatok szembeállítása a vártnál kisebb 

különbséget mutat ki, ami nyilván az USA Tajvan védelméhez való hozzájárulásának, és a 

sziget – történelmi és politikai okokkal megmagyarázható – militarizáltságának tudható be. 

Az „össznemzeti erő‖ működési mechanizmusának figyelembe vételével azonban Kína és 

Tajvan között semmiféle katonai erőegyensúly nem létezhet. A „tajvani kérdés” az Egyesült 

Államok és Kína közötti erőviszonyok stratégiai jelentőségű eleme. 

Ennél sokkal bonyolultabb és veszélyesebb problematikát képvisel a koreai kérdés. 

A Koreai-félsziget – sajátos geopolitikai helyzetéből adódóan – történelme során az ösz-

szekötő kapocs, az ütközőzóna és a hídfőállás szerepét töltötte be Kína és Japán között. Ma is 

ez a földrajzi pozíció határozza meg stratégiai jelentőségét – a történelmi, politikai, kulturális, 

lélektani „rárakódásokkal‖ egyetemben. 
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 A második világháború örökségeként Korea kettészakított állam. A nagyhatalmak azt 

az országot osztották két részre, amely a világ etnikailag talán legegységesebb állama, ahol 

még ma is a lakosság 99%-ának (északon 100%-ának) koreai az anyanyelve, az emberek 

20%-át Kim-nek hívják, ők a Lee és a Park nevet viselőkkel együtt a lakosság közel 50%-át 

teszik ki, és az egész országban összesen 250 családnév használatos. A koreai államiság több, 

mint 2000 éves, a félsziget három ősi királyságát a legerősebb, Shilla a hetedik században 

egyesítette először, és kb. a magyar honfoglalás korától az egység egészen 1945-ig folyama-

tosan fennmaradt. 

A koreai félsziget ma a hidegháború utolsó frontvonala, ahol a fegyverszüneti övezet 

két oldalán felsorakozott hadseregek kis területen összpontosulva a világ legnagyobb katonai 

koncentrációját képezik. Tekintettel a nagyhatalmak (elsősorban az USA és Kína, de nem 

csekély mértékben Oroszország és Japán) közvetlen érintettségére, napjainkban ez az egyetlen 

olyan regionális válsággóc, amelyben egy esetleges fegyveres konfliktus akár világháborúhoz 

is vezethet. 

A társadalmi-kulturális hagyományok mindkét országrészben a konfucianizmusban 

gyökerező tekintélyuralmi, „keleti despotikus‖ államberendezkedés fenntartását ösztönözték. 

Ez délen amerikai segédlettel egy katonai diktatúrából nyugati típusú demokratikus piacgaz-

dasággá fejlődött, északon viszont a (kezdetben intenzívebb, a kínai reformok beindulása és a 

Szovjetunió szétesése óta lanyhult) kínai és orosz támogatás ellenére is egy gazdasági, társa-

dalmi és kulturális értelemben elmaradott, bezárkózó, szélsőséges személyi kultuszon alapuló, 

dinasztikus kommunista diktatúra jött létre és maradt fenn mindmáig. Dél-Korea a világ leg-

fejlettebb országai közé tartozó gazdasági-technológiai középhatalom; Észak-Korea pedig – 

„A hadsereg mindenek előtt!‖ politikának „köszönhetően‖ – külföldi segélyek nélkül nem 

lenne képes a lakosságát élelmezni. 

2001 szeptember 11. után Phenjan részvétét nyilvánította az USA-t ért terrorista táma-

dás miatt, ezzel jelezve az Egyesült Államok felé a kapcsolatok normalizálására irányuló poli-

tikai szándékát. Washington azonban nem fogadta el Phenjan közeledési gesztusát, hanem 

nyilvánosan megerősítette, hogy Észak-Koreát terrorista államnak és a „gonosz tengely‖ ré-

szének minősíti. Ezek után Észak-Korea még kétségbeesettebben igyekszik felhívni magára a 

figyelmet a fegyverkezés fokozásával, tömegpusztító eszközök fejlesztésével, katonai célú 

nukleáris programjával, rakétaexporttal és más proliferációs tevékenységekkel. E törekvések 

„megkoronázása‖ volt a 2006 október 9.-i atomrobbantás, amely Észak-Koreát ismét „komoly 

tárgyalópartnerré‖ avatta. A már régóta húzódó „észak-koreai nukleáris válság‖ ügyében Pe-
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kingben folytatott hatoldalú tárgyalások új lendületet kaptak, és a 2007 február 13-án megkö-

tött megállapodásban csúcsosodtak ki. 

A megállapodásból, amelynek végrehajtását – az azóta bekövetkezett fejlemények tük-

rében – számos buktató nehezíti, egyértelműen kitűnik, hogy szoros összefüggés van a koreai 

félsziget atomfegyver-mentesítése, az észak-koreai-amerikai és az észak-koreai-japán kapcso-

latok normalizálása, a gazdasági és energetikai együttműködés, valamint az északkelet-ázsiai 

béke- és biztonsági mechanizmus létrehozása között. Szükség van a kölcsönös bizalom megte-

remtésére, a béke és a stabilitás érdekében tett közös erőfeszítésekre. A hatoldalú megállapo-

dás értelmében a „közvetlenül érintett‖ feleknek egy másik, megfelelő fórumon tárgyalásokat 

kellene folytatniuk a Koreai-félszigetre érvényes békeszerződés megkötéséről. 

 Kína számára Korea az a „közelkülföld‖, amit semmiképpen sem engedhet átcsúszni 

egy másik nagyhatalom kizárólagos befolyási övezetébe, még kevésbé annak katonai támasz-

pont-rendszerébe. Korea megosztottsága a 20. század második felében egy olyan törékeny 

egyensúlyon alapult, aminek megbontása egyik nagyhatalomnak sem volt érdeke. A 21. szá-

zad elején azonban a helyzet változásának jelei mutatkoznak. 

Az észak-koreai rezsim olyan csődközeli állapotba jutott, amelyből csak a (kínai mintá-

ra végrehajtott) reformok, vagy az öngyilkos kalandorság mutathat kiutat. A kínai-észak-

koreai barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést ma már Peking 

nem értelmezi úgy, hogy feltétel nélkül köteles eltartani és megvédelmezni a mindinkább 

életképtelennek bizonyuló phenjani rendszert. 

Kína annyira megerősödött, hogy nemcsak a közeli régiókban, hanem távolabbi térsé-

gekben is sokoldalú kihívást támaszt az USA törekvéseivel szemben, egyben számos téren 

nélkülözhetetlen partnere Washingtonnak. Mindkét félnek érdemes mérlegelnie az eddigi „ta-

buk‖ felülvizsgálatát, mert kapcsolatuknak ma már vannak ennél sokkal fontosabb elemei is, 

amelyeket viszont a koreai kérdés nukleáris, rakétafegyverkezési és proliferációs aspektusai 

kiszámíthatatlan kockázatokkal terhelnek. 

Kína a saját problémája (Tajvan) miatt is elvi alapon elkötelezett az országegyesítés 

mellett. Egy gyors egyesítés – a német példa alapján – azzal lenne egyenértékű, hogy az erő-

sebb fél „bekebelezi‖ a gyengébbet. A kínai-dél-koreai kapcsolatok rohamos javulása tükré-

ben ez ma már nem elsősorban Kína számára volna veszélyes. Egy egyesült, középhatalmi 

státusú Korea nem jelenthet fenyegetést Kína számára (és viszont), ezzel szemben megkérdő-

jelezné az amerikai csapatok koreai állomásoztatásának jogcímét, és igencsak nehéz helyzetbe 

hozná Japánt mint az Egyesült Államok jelenleg legfőbb (a jövőben eseteg egyetlen) északke-

let-ázsiai szövetségesét. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 222 

Kínának azért sincs „félnivalója‖ attól, hogy a félszigeten egy „dél-koreai típusú‖ új ál-

lamalakulat jön létre, mert az nemcsak az amerikai ihletésű demokrácia és piacgazdaság ható-

körét terjesztené ki északabbra, hanem a kínai szellemiséget is délebbre. A kínai „puha erő‖, 

azaz a kulturális, lélektani, ideológiai befolyás terjeszkedésének egyik „ugródeszkája‖ ugyan-

is éppen Dél-Korea. 

Az egységes Korea létrejötte nem stabilizálná egyértelműen az északkelet-ázsiai régiót, 

ugyanis felszínre hozná mindazokat az eddig elködösített problémákat, amik a térség törté-

nelmi örökségéből maradtak vissza. Japánnak nemcsak Kínával, hanem Koreával is „el kelle-

ne számolnia‖, Szöul még „harciasabban‖ kezelné a Dokdo-szigetek problémáját, és kettejük 

minden bizonnyal ádáz versengése a „vezető ázsiai középhatalom‖ pozíciójáért nehezen lenne 

„sportszerű‖ keretek között tartható. 

A koreai kérdés lehetséges kezelésével kapcsolatban újabban olyan elemzések is napvi-

lágot látnak, amelyek szerint nem az újragyesítés, illetve a megosztottság fenntartása a két, 

kizárólagosan számításba vehető megoldás, legalábbis nem a jelenlegi határok között. 2002-

ben a Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS) Határmenti Történelem- és Földrajzta-

nulmányok Központja kutatási projektet indított „Az észak-keleti határvidék történelme és 

jelenlegi helyzete‖ címmel. A szponzorált tanulmányok az ősi koreai királyság, Koguryo és az 

őt felváltó Parhae állam (i.sz. 698-926) történelmi, földrajzi és etnikai kérdéseivel foglalkoz-

nak. Parhae területe kétharmadrészben a mai Kínába nyúlt át (Bohai térsége). Ezt a ma han, 

koreai, mongol, hui és mandzsu nemzetiségüek által lakott területet a kínai történetírás mint 

egykori vazallus-államot, gyakorlatilag a Tang-dinasztia császárságának részét tartja nyil-

ván.
167

 A kérdéskör 2003 óta Kína és mindkét Korea történészei közötti viták tárgya, amely 

Roh, dél-koreai elnök 2006. évi pekingi látogatásakor is napirendre került. 

Egyes elemzések szerint a vita a modern nemzeti identitástudat történelmi múltba való – 

tudománytalan – visszavetítésének lecsapódása, ami mögött politikai motívumok húzódhatnak 

meg. Lehetséges, hogy Peking egy olyan forgatókönyvre készül fel, amikor Észak-Korea bel-

ső válságból fakadó hirtelen összeomlását követően Phenyanban Kína-barát bábrezsimet 

hoznának létre, ami humanitárius segítségnyújtás címén kínai civil és katonai személyzet 

Észak-Koreába küldését teszi szükségessé. Ennek a lépésnek a pszichológiai és kulturális elő-

készítését szolgálná a közös történelmi múlt és etnikai eredet felelevenítése.
168
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A kínai fegyveres erők helyzete és fejlesztése 

Nyílt források szerint a kínai fegyveres erők összlétszáma 2,255,000 fő, ebből száraz-

földi csapatok: 1,600,000; haditengerészet 255,000; légierő 400,000 fő. Ezen kívül 1,500,000 

fős milícia is támogatja a haderőt, az azonnal mozgósítható tartalék létszáma pedig mintegy 

800,000 fő. Kínában kötelező katonai szolgálat (sorozásos rendszer) van, de ún. „szelektív 

behívást‖ érvényesítenek, mert a sorköteles korú férfiak száma jóval nagyobb a haderő lét-

számszükségleténél. Ezért igyekeznek a sorállományt is a magasabbb iskolázottságú fiatalok-

kal feltölteni. A sorkatonák és a hivatásosok aránya a szárazföldi csapatoknál kb. 50-50%, a 

légierőnél és a haditengerészetnél a hivatásos állomány van többségben. A létszámcsökkenté-

sek és az átszervezés folytatódásával az arányok úgy alakulnak, hogy a KNFH professzionális 

jellege erősödik.  

Ha a haderő összlétszámát a lakosság vagy a terület arányában viszonyítjuk Magyaror-

szágéhoz, akkor azt az érdekes eredményt kapjuk, hogy a magyar szárazföldi erő viszonyla-

gos („fajlagos‖) méretei meghaladják a kínaiét. 

A kínai fegyveres erők létszámukat, felszerelésük és fegyverzetük mennyiségét tekintve 

a világon a legnagyobbak, technikai színvonaluk, mozgékonyságuk, nagy távolságokra törté-

nő bevethetőségük azonban korlátozott. A kínai haderő minőségi mutatói fokozatosan javul-

nak a növekvő pénzügyi és emberi erőforrások bevonása, a hadiipari kutatás-fejlesztés és 

gyártás, a fegyveres erők beszerzési és rendszeresítési, valamint kiképzési tevékenysége kö-

vetkeztében. Az ambíciózus korszerűsítési programoknak, átszervezéseknek, hatékonyságfo-

kozó intézkedéseknek köszönhetően a kínai haderő a területvédelmen alapuló „népi háború‖ 

mellett képessé válik a nagy intenzitású, csúcstechnológiai körülmények közötti helyi háborúk 

megvívására az informatikai, az aszimmetrikus és a nem hagyományos hadviselés különböző 

formáinak alkalmazásával. Ez az érdekvédelmi és érdekérvényesítő képesség azonban a kato-

nai beavatkozás teljes spektrumát tekintve csak a határaihoz közeli térségekre terjed ki, vagyis 

Kína katonai értelemben még sokáig regionális (nem pedig globális) hatalom marad, amely-

nek fenyegetési, nyomásgyakorlási potenciálja a környező (közép-ázsiai, észak- és délkelet-

ázsiai) térségekre korlátozódik, és semmiképpen sem ölt globális méreteket. A világ egyes – 

akár távoli – körzeteiben azonban, különösen más nagyhatalmakkal együttműködve, a kínai 

fegyveres erők képesek lehetnek korlátozott célú műveletek végrehajtására, amire ENSZ-

missziókban, vagy az afrikai partok menti haditengerészeti járőrözés formájában már volt is 

példa. 
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Mivel egy magyar-kínai fegyveres konfliktus lehetősége (minimális ésszerűséget felté-

telezve) kizárt, és az alpont címében felvetett kérdést kimerítően tárgyalta – többek között – 

Rácz (2008) fent említett tanulmánya is, e helyütt csak néhány, biztonság- és katonapolitikai 

szempontból jelentős további körülményre emlékeztetünk. 

A kínai katonai doktrína fejlődésének új szakasza az 1990-es években kezdődött, amikor 

az öböl-háború, a Jugoszlávia elleni NATO-légicsapás, az afganisztáni és az iraki műveletek 

tapasztalatai ráébreszették Kínát, hogy tovább kell korszerűsítenie a hadviselés elméletét és 

gyakorlatát, azaz be kell kapcsolódnia a „hadügy forradalmába‖ (RMA), és azt Kína sajátos-

ságaihoz kell igazítania, különös tekintettel a nem hagyományos, az aszimmetrikus, az infor-

mációs, a gazdasági, a pszichológiai és az űrhadviselésre. 

A Pentagon 2008. évi jelentése rámutat, hogy az elmúlt két évtizedben a kínai katonai és 

civil stratégiai műhelyek fokozott figyelmet fordítanak a háborúk gazdasági, pénzügyi, infor-

mációs, jogi és pszichológiai eszközeire, módszereire, amelyek a katonai képességekkel kom-

binálva egységes, átfogó, többdimenziós spektrumot alkotnak. A kínai Hadtudományi Aka-

démia tankönyve szerint „a háború nem korlátozódik a katonai összecsapásra, hanem a politi-

kai, gazdasági, diplomáciai és jogi arcvonalra is kiterjedő mindenoldalú vetélkedés‖. A KKP 

KB és a Központi Katonai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá a pszichológiai, propaganda- és 

jogi hadviselés integrált koncepcióját.
169

 

Az ezredforduló óta a kínai haderőreform két párhuzamos vonalon fut, mégpedig: gépe-

sítés és informatizálás. A reform harmadik kulcsszava az integráció. Ezzel egészült ki a had-

műveleti doktrína, ami az „integrált összhaderőnemi műveletek‖ (yitihua lianhe zuozhan) 

megnevezést kapta, és a földi, légi, tengeri térségek mellett a világűrre és az elektronikai 

harcmezőre is kiterjesztette a haderőnemek mélységi, minden időbeni, rendszer-szemléletű és 

feladat-orientált együttműködését. Fő szerepet szánnak egy olyan információs hálózati tech-

nológiákon alapuló struktúrának, amely egy rendszerben integrálja az olyan hadműveleti ösz-

szetevőket mint az ISR (hírszerzés, megfigyelés, felderítés), a C4 (vezetés, irányítás, híradás, 

számítógépek), a K („kill‖, azaz digitalizált és összekapcsolt, hálózatba illesztett, nagy hatótá-

volságú, nagyhatású – nemlineáris –, aszimmetrikus  fegyverrendszerek) és az integrált lo-

gisztika. 

Li-McVadon-Wang (2006) úgy véli, hogy a KNFH korszerűsítése egy esetleges Tajvan 

körüli fegyveres konfliktusra (még pontosabban: annak elkerülésére, elrettentésére, azaz a 

függetlenségi törekvések megnyilvánulásainak katonai nyomásgyakorlás útján történő korlá-
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tozására) koncentrál. Véleményem szerint a 2002-től megfigyelhető fejlesztések és a mögöt-

tük meghúzódó koncepciók, célkitűzések már messze túlmutatnak egy helyi háború követel-

ményein. Egy Tajvan elleni „hihető‖ inváziós képesség ugyanis egyben azt is jelentené, hogy 

Kína képes hihető erő és elhatározottság felmutatásával elrettenteni (visszatartani) az Egyesült 

Államokat a katonai beavatkozástól. Ez is arra utal, hogy Kína stratégiai ellenfele nem Taj-

van, hanem az Egyesült Államok (miközben „fordítva‖ is igaz: az USA regionális katonapoli-

tikai törekvései nem elsősorban Tajvan „megvédésére‖ összpontosulnak, hanem Kínát szán-

dékoznak „feltartóztatni‖).
170

 

A jövő kínai hadserege magas fokon gépesített és informatizált, digitalizált, csúcstech-

nológiájú, új fegyverzettel felszerelt haderő lesz. Ezek a jellemzők többek között az űrtechnika, 

a repülőtechnika, a hajózás, a nukleáris energetika, valamint az információs technológia te-

rén nyilvánulnak meg, mind a katonai, mind a polgári alkalmazásokban. Különleges program-

támogatásban részesül a hadászati szállító repülőgépek, a nyomottvizes és a magas hőmérsék-

letű, gázhűtéses reaktorokkal felszerelt nukleáris erőművek, az ember-vezette űrhajók fejlesz-

tése, valamint a Hold kutatása.
 171

 

2008. szeptemberben indították el a „Shenzhou 7‖ hordozórakétát három űrhajóssal, 

akik közül egy űrsétát hajtott végre. A „Shenzhou 8‖ és -9 rakéták összekapcsolásával 2010-

ig kipróbálják egy állandó űrállomás építésének kulcs-mozzanatát (a „dokkolást‖).
172

 Kína 

2020-ig embert juttat(hat) a Holdra.
173

 Peking kész versenyezni az USA-val a világűrben és az 

ázsiai-csendes-óceáni térségben. Kína katonai modernizációja túlterjeszkedik a hagyományos 

légi, földi és tengeri szférán. 

Peking már több más területen is demonstrálta, hogy képes korszerű fegyverzet és hadi-

technika kifejlesztésére, előállítására és alkalmazására. A Zhuhai-i repülőkiállításon 2006-ban 

Kína precíziós vezérlésű bombákat és nagy hatótávolságú csapásmérő rendszereket mutatott 

be. 

2008. december 23-án a Xinhua hírügynökség a kínai védelmi minisztériumra hivatkoz-

va közölte, hogy a repülőgéphordozók egy ország „össznemzeti erejének‖ megtestesítői, és a 

kínai kormány a haditengerészet szükségleteiből kiindulva áttekinti a kérdést és sokoldalúan 

mérlegeli egy repülőgéphordozó megépítését, felszerelését és rendszerbe állítását. A 2009 

márciusi parlamenti ülésszakon Hu Yanlin admirális – képviselői minőségében – felvetette, 
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hogy Kínának repülőgéphordozót kellene építenie, és ehhez minden képessége meg is van. 

Emlékeztetett arra, hogy Kína szomszédai közül Oroszország, India, Thaiföld és Dél-Korea is 

rendelkezik repülőgéphordozóval, Japán pedig azt helyettesítő képességekkel. Li Zhaoxing, 

parlamenti szóvivő ezt azzal egészítette ki, hogy „Kína korlátozott katonai erejének fő rendel-

tetése a szuverenitás és a területi egység védelme, ami nem jelenthet más országokra nézve 

fenyegetést‖.
174

 

A GlobalSecurity.org elemzése szerint az Egyesült Államoknak kétszer annyi 

repülőgéphordozója van, mint a világ összes többi országának együtt véve. Kína 

repülőgéphordozó-beszerzése egy lépés az amerikai tengeri dominancia megkérdőjelezése 

irányába, egyben egy olyan bevetési képesség birtoklását eredményezné, ami Tajvanon, sőt a 

Dél-kínai-tengeren túl is megnyitná Peking számára a katonai érdekérvényesítés lehetőségét. 

Tisztán katonai szempontból egy kínai repülőgéphordozót nehéz lenne üzemeltetni, és 

sebezhető lenne repülőgépekkel, gyorsjáratú felszíni hajókkal és tengeralattjárókkal szemben. 

Ugyanakkor alkalmat szolgáltatna Pekingnek arra, hogy az olajban és más természeti erőfor-

rásokban gazdag Dél-kínai-tenger szigeteire és korall-zátonyaira nyomatékos területi igényt 

formáljon, katonai erejének demonstrálásával növelje politikai és diplomáciai súlyát, és meg-

teremtse a kelet-ázsiai stratégiai erőviszonyok átrendeződésének feltételeit. Egy ilyen lépés 

Japánt arra öszetönözheti, hogy maga is hasonló eszközöket és további támadó fegyverzetet 

szerezzen be, átértékelve ezzel békealkotmányát.
175

 

Ha a repülőgéphordozó – és általában a távoli térségekben felmutatható katonai érdek-

érvényesítő képesség – az „össznemzeti erő‖ szerves része, akkor ez az összefüggés is alátá-

masztja, hogy Kína gazdasági erejének növekedése „szükségszerűen‖ vezet el katonai erejé-

nek „szuperhatalmi‖ szintű megerősödésére (ily módon hozva létre a Kína által ideálisnak 

tekintett „harmonikus‖ – azaz sokoldalú és kiegyensúlyozott – hatalom alapjait). Hasonló 

folyamatra – Németország és Japán esetében – két világháborút megelőzően volt történelmi 

példa. A különbség az, hogy az új „trónkövetelő‖ most nem elsősorban a (volt) európai gyar-

mattartó hatalmakat veszélyezteti, hanem az Egyesült Államok globális dominanciáját. Az 

egész emberiség szempontjából tehát a fő kérdés az, hogy az új szereposztásban az USA és 

Kína képes lesz-e békés megoldást találni arra a problémára, amire a megelőző korok nagyha-

talmai nem tudtak adekvát választ adni.  Ebben rejlik az amerikai-kínai kétoldalú viszony 

katonai összetevőjének jelentősége, aminek kiemelésével a legkevésbé sem kívánom azt su-

gallni, hogy Oroszországot vagy az EU-t nem tekintem a világszínpad fontos szereplőjének. 
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Kína tehát a világfolyamatok aktív résztvevője, ma már nemcsak regionális szintű, ha-

nem globális „játékos”, aki sokoldalú kapcsolatokat tart fenn a világ különböző térségeiben, 

és magától értetődően egyre többször kerül olyan konfliktushelyzetbe, amelynek rendezésében 

fegyveres erejének igénybe vétele – ha nem is közvetlen katonai fenyegetés, de legalább „te-

kintélynövelő” tényező formájában – stratégiai vagy taktikai opció. 

2007 áprilisban Eritreából támogatott törzsi lázadók Etiópia Ogaden tartományában 

megöltek 65 etiópiai és kilenc kínai olajmunkást, hetet pedig elraboltak. A Sinopec, állami 

tulajdonú olajvállalat névtelenül nyilatkozó szóvivője kijelentette: „Nekünk ez nem játék. 

Növelni fogjuk a biztonságot, de nem vonulunk ki itteni projektjeinkből‖. Az incidens után az 

Addisz-Abeba-i kínai nagykövetségen – először a kereskedelmi minisztérium kiküldött képvi-

selőinek bevonásával – válságstáb alakult. Kína felkérte Etiópiát, hogy tegyen meg mindent 

az elrabolt munkások kiszabadítása érdekében. „Hajtóvadászat‖ indult a gerillák után.
176

 A 

válságstábban a kínai külügyminisztérium munkatársai is helyet kaptak. A külügyi szóvivő 

bejelentette, hogy Kína felgyorsítja a külföldön dolgozó állampolgárainak védelme érdekében 

szükséges intézkedések kidolgozását.
177

 

A kínai külügyminisztériumban felállították a Külbiztonsági Osztályt, amely 140 pekingi 

és 600 külföldi (konzulátusi) munkatársával a minisztérium legnagyobb szervezeti egysége 

lett. Feladata a külföldön dolgozó mintegy félmillió kínai munkás és a kb. ugyanennyi egye-

temi hallgató, valamint a jelenleg évi 30 millió, 2020-ra várhatóan 100 millió külföldre utazó 

turista biztonságát fenyegető veszélyek kormányzati eszközökkel történő csökkentése. A mi-

nisztériumi osztály elsősorban információt gyűjt és az állampolgárok, szervezetek részére 

tájékoztatókat, értékeléseket ad ki a célországok biztonsági helyzetéről, a várható kockázatok-

ról,
178

 de javaslataival, értékeléseivel nyilvánvalóan befolyásolni képes a biztonságpolitikai 

kérdésekhez kapcsolódó külpolitikai eszözrendszer alkalmazását is. 

Puska (2007) arra következtet, hogy Kína növekvő mértékben érezheti szükségesnek, 

hogy az állampolgárait és tulajdonát külföldön fenyegető veszélyekkel szemben hatékonyan 

lépjen fel, és ez fegyveres erői feladatainak átértékeléséhez vezethet. Egy ilyen katonapolitikai 

fordulatra elsősorban Afrika esetében kerülhet sor, ahol Kína nem feltételenül számíthat a 

helyi biztonsági erőkre olajlétesítményei és azok személyzete oltalmazásában. A kínai haderő 

közvetlenül, erre kiképzett különleges alakulatai révén, vagy közvetve olyan paramilitáris 

                                                 
176

 Le Tian: Ethiopia tragedy raises safety fears. China Daily, 2007.07.26. 
177

 Xinhua, 2007.07.26. 
178

 Protect our compatriots. China Daily, 2007.04.26. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 228 

biztonsági cégeken keresztül is megjelenhet a térségben, amelyeknek katonaviselt alkalmazot-

tai felvehetik a harcot a helyi lázadókkal, fegyveres bűnözőkkel vagy terroristákkal.
179

 

 A határoktól távoli érdekvédelem magasabb fokozatba kapcsolását jelzi, hogy az Afrika 

partjai menti – kínai teherszállító hajókat is sújtó – kalózkodásra adott válaszul 2008 decem-

ber végén a kínai haditengerészet két rombolóból és egy ellátóhajóból álló alkalmi harci köte-

léket vezényelt az Ádeni-öbölbe, a Szomália-közeli vizeken való őrjáratozás céljából. Zheng 

He admirális 15. századi tengeri expedíciói óta ez az első eset, hogy kínai hadihajók jelennek 

meg Kelet-Afrika partjainál. A küldetés kiváló alkalmat szolgáltat a kínai haditengerészet 

számára, hogy „mélytengeri‖ tapasztalatokat szerezzen, összehangolja tevékenységét más 

országok flotta-egységeivel, demonstrálja Kína elkötelezettségét és katonai erejét érdekei 

megvédésére, ugyanakkor a más országokkal folytatott politikai együttműködést katonai terü-

letre is kiterjessze. Ebből a szempontból nem elhanyagolható, hogy az Egyesült Államok üd-

vözölte a kínai lépést, és hangsúlyozta, hogy haditengerészete kész a kalózkodás elleni fellé-

pés keretében együttműködni a kínai hadihajókkal. 

 

A Kína globális biztonságpolitikai és katonai jelentőségének növekedésére adott amerikai és 

európai válaszok összehasonlítása 

Peking az előnyök és a kockázatok mérlegelésével rugalmasan alkalmazza a rendelke-

zésére álló katonai és nem katonai eszközöket céljai elérése érdekében. Kína az USA-val 

szemben „Gulliver-stratégiát‖ vet be, vagyis megpróbálja az Egyesült Államokat a kölcsönös 

függőség (gazdasági egymásra utaltság) kötelékeivel „leláncolni‖. E mellett a két- és többol-

dalú diplomáciai kapcsolatok hálóját is mind szorosabbra igyekszik fűzni, hogy elejét vegye 

az amerikai nyomásgyakorlásnak, és elkerülje, hogy az ázsiai országok Kínával szemben az 

USA-t támogassák. Peking jószomszédsági politikája és növekvő gazdasági ereje együttesen 

járul hozzá ázsiai terjeszkedési törekvéseinek megalapozásához. Az USA és más államok 

ugyanilyen „lekötelező‖ taktikát követve igyekeznek Kínát egy olyan kapcsolati hálóba fonni, 

amely korlátozza Peking agresszív szándékainak megnyilvánulását.
180

 

A legújabb kínai Védelmi Fehér Könyv úgy értékeli, hogy Kína és az USA katonai kap-

csolatai fokozatos előrehaladást mutatnak. A védelmi miniszterek között közvetlen telefon-

összeköttetés („forró drót‖) működik. 2008-ban először került sor tiszthelyettesi szintű (tehát 
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szigorúan szakmai) cserelátogatásokra. A két fél kölcsönös hozzáférést biztosít egymás kato-

nai archívumaihoz a koreai háborúban eltűnt amerikai katonák felkutatása érdekében. Kínai 

katonai főiskolák amerikai intézményekkel tartanak fenn oktatási cserekapcsolatokat. 2007 

decemberében a nukleáris terrorizmus megelőzését célzó globális kezdeményezés (Global 

Initiative to Combat Nuclear Terrorism) keretében Kína és az USA közös szemináriumot tar-

tott.
 181

 

A két ország katonai vezetői 2007-ben vezérkarfőnök-helyettesi és vezérkarfőnöki, ha-

ditengerészeti parancsnoki, hadszíntér-parancsnoki (csendes-óceáni), haditengerészeti had-

műveleti főnöki és védelmi miniszteri szinten, 2008-ban hadszíntér-parancsnoki, haderőnemi 

(tengerészgyalogság) parancsnoki és nemzetvédelmi egyetemi parancsnoki szinten folytattak 

személyes tárgyalásokat. Mindkét évben amerikai hadihajók tettek látogatást kínai kikötők-

ben. 

A nemzetközi bizalomerősítés jegyében, nem kis mértékben amerikai ösztönzésre, a kí-

nai védelmi minisztérium 2008 májusától szóvivői intézményt hozott létre, továbbá Katonai 

Tájékoztató Hivatalt létesített, amelyen keresztül rendszeres vagy rendkívüli sajtókonferenci-

ákat tart, és nyilatkozatokat ad ki. 

Az Obama-kormányzat hivatalba lépését követően kínai kezdeményezésre felelevenítet-

ték a két ország közötti védelempolitikai egyeztető megbeszéléseket (Defense Policy 

Coordination Talks), amelyek ötödik fordulóját 2009. február 27.-én tartották Pekingben. Kí-

na ugyan 2008 októberben – a Tajvannak szánt nagyszabású fegyvereladási tervek miatt – 

felfüggesztette a katonai stratégiai párbeszéd-mechnanizmus működtetését a Bush-

kormányzattal, ezt azonban most újraindították. A februári tárgyalásokon amerikai részről 

David Sedney, a védelmi minisztérium ázsiai és csendes-óceáni biztonságpolitikai részlegé-

nek vezetője, kínai oldalról pedig Qian Lihua, a HM Külügyi Hivatalának igazgatója társel-

nökölt. 

A védelempolitikai egyeztetés 2005-ig vezérkarfőnökhelyettesi, azóta védelmi miniszté-

riumi osztályvezetői szinten intézményesült. A tervek szerint a mechanizmust rövidesen egy 

új, magasabb szintű, úgynevezett Védelmi Konzultációs Tárgyalás (Defense Consultative 

Talks) váltja fel. A rendszeres védelmi egyeztetés történelme – a szintén „rendszeres‖ meg-

szakításokkal együtt is – egyértelműen mutatja, hogy a kínai-amerikai katonai és védelempo-

litikai párbeszéd tartalmában és jelentőségében folyamatosan bővül és mélyül. 
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A februári megbeszéléseken, amelyeket amerikai részről az „intenzív, nagyon eredmé-

nyes és nagyon hasznos‖ jelzőkkel illettek, többek között a pakisztáni, afganisztáni, közép-

ázsiai és szomáliai helyzetet vitatták meg.
182

 

A megbeszélések témáiból látszik, hogy a regionális (biztonságpolitikai, katonai) válsá-

gok kezelésében az USA Kínát „valódi” stratégiai partnernek tekinti. 

Sok éven keresztül az amerikai hivatalnokok, és különösen a katonák, azt hangsúlyoz-

ták, hogy Kína olyan fegyver-rendszereket szerez be, amelyekkel meg kívánja akadályozni az 

USA beavatkozását egy esetleges tajvani fegyveres konfliktusba. Azonban nincs olyan aggo-

dalom, hogy Kína katonai veszélyt jelentene az Egyesült Államok (kontinentális területének) 

biztonságára, és Washington egy ideje jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy partnerként vonja be 

Kínát a regionális stabilitás megszilárdítása érdekében, különösen ami Észak-Koreát illeti.
183

 

Pekingnek az Obama-kormányzat színre lépése és új külpolitikai stílust tükröző első 

megnyilatkozásai szolgáltatták az alkalmat arra, hogy kezdeményezze a katonai kapcsolatok 

újrafelvételét, ami – a védelmi minisztériumok közötti közvetlen tárgyalásokon túl – nyilván 

kiterjed majd a magas szintű katonai látogatásokra és egyéb csereprogramokra, hadihajó-

látogatásokra, a humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófa-elhárítás területén folytatott 

együttműködésre, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó 

(proliferáció-ellenes) közös fellépésre is, amit a Bush-kormányzat tajvani fegyvereladási ter-

vei elleni tiltakozásul Kína szintén befagyasztott. Hasonlóképpen felélénkülhet a katonai kör-

nyezetvédelemmel kapcsolatos együttműködés is, mivel a környezeti kérdések az Obama-

kormányzat részéről stratégiai prioritást élveznek. 

A kínai-amerikai környezetvédelmi és egyéb katonai megállapodások mögött tényleges 

szándék van az együttműködésre. Wen Jiabao, kínai miniszterelnök 2009 február 28-i élő in-

ternetes interjújában annak a véleményének adott hangot, hogy a kínai-amerikai kapcsolatok 

„leépülése‖  ellentétes volt a történelem fő tendenciájával. A diplomáciai kapcsolatok felvéte-

le óta eltelt 30 év arról tanúskodik, hogy az együttműködés mindkét félnek előnyére válik, a 

konok szembenállás pedig mindkettőjüknek árt. Ismételt, hol sikeres, hol kudarcba fulladt 

próbálkozásokat követően „Kína és az Egyesült Államok végre rátalált az egyetlen helyes 

útra, ami a kölcsönös tisztelet, az egyenlőség és a konstruktív együttműködés a kétoldalú vi-

szony javítása érdekében.”.
184
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Mindez persze nem jelenti a vitás kérdések „szőnyeg alá söprését‖. A védelmi konzultá-

ciós tárgyaláson Kínai részről hangsúlyozták, hogy Peking számára a tajvani kérdés mint lét-

fontosságú érdek („core interest‖) megfelelő kezelése jelenti a bilaterális katonai kapcsolatok 

fenntartásának és fejlesztésének előfeltételét.
185

 Az USA külügyminisztériuma viszont a kínai 

emberjogi helyzetről vallott véleményét nem rejtette véka alá országjelentésében. Eszerint az 

emberi jogok érvényesülése Kínában nem egyszerűen „rossz‖ („poor‖), hanem kifejezetten 

romlik a nemzeti kisebbségek és a politikai disszidensek üldöztetése miatt.
 186

 A Xinhua hír-

ügynökség közleményében a jelentést megalapozatlannak és felelőtlennek minősítette, amely 

szándékosan figyelmen kívül hagyja és eltorzítja az alapvető tényeket az emberi jogok helyze-

téről és Kína etnikai, jogi és vallási rendszeréről.
187

 

A jelentéssel az amerikai külügyminisztérium nyilván enyhíteni próbálta azokat a bírá-

latokat, amelyek Clinton asszonyt érték a pekingi látogatása során Kínával szemben tanusított 

„puha‖ magatartás miatt.
188

 Clinton a kínai külügyminiszterrel tartott közös sajtókonferenciá-

ján megerősítette, hogy az USA és Kína együtt kivezetheti a válságból a világot, és az előttük 

álló problémák (pénzügyi összeomlás, globális felmelegedés, biztonsági kihívások) közös 

megoldása előbbrevaló az emberi jogok kínai helyzete miatti fenntartásoknál. Clinton még a 

látogatás diplomáciai sikere érdekében hozott kínai biztonsági intézkedéseket, sőt emberjogi 

aktivisták ideiglenes házi őrizetbe vételét sem kifogásolta, és – a Human Rights Watch szer-

vezet nyilatkozata szerint – a diplomáciai (gazdasági, politikai, katonai) szempontok előtérbe 

állításával az emberi jogok kérdését a „süketek párbeszédévé‖ fokozta le.
189

 A sajtótájékozta-

tón egyébként Yang, kínai külügyminiszter kifejtette, hogy Kína kész párbeszédet folytatni az 

Egyesült Államokkal az emberi jogokról, de csak a belügyekbe való be nem avatkozás alap-

ján. 

A fejlemények arról tanúskodnak, hogy miközben – a kényszerítő külső feltételek hatá-

sára – az USA és Kína érdemi együttműködést alakít ki (amely gazdasági, politikai sőt kato-

nai területre is kiterjed, és mindinkább stratégiai jelleget ölt), ezzel ellentétes tendenciák is 

érvényesülnek, amelyek konfliktusgerjesztő potenciálja még sokáig fennmarad. 

Az Egyesült Államokkal összehasonlítva az Európai Unió esetében – jól artikulált hosz-

szú távú célkitűzések, „valóban‖ közös kül- és biztonságpolitika, védelmi egység, összecsi-

szolódott, demokratikus intézményrendszer, átlátható felelősség- és hatáskörök, hatékony 
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döntési mechanizmus híján – a Kínával fenntartott kapcsolatok kilátásait nehéz stratégiai ösz-

szefüggésekbe helyezve értékelni. Sarkozy elnöksége alatt néhány hónap elég volt ahhoz, 

hogy a francia és az európai közvélemény körében Kína megítélése a mélypontra süllyedjen, 

és viszont. Az olimpia évében Kína szokatlanul dacosan reagált az őt ért sértésekre, és válasz-

reakcióinak fő kárvallottja Franciaország volt. A francia elnök szinte nem győzte bocsánatké-

réssel, hogy mentse hazája kínai érdekeltségeit.
190

 Levél Hu Jintao-nak. Levél a féllábú, toló-

székes kínai paralimpikon kislánynak, akitől a haját cibálva próbálták elragadni az olimpiai 

fáklyát, de nem adta. Emlékkönyv a nagykövettől De Gaulle-t idézve, aki az amerikai rosszal-

lás ellenére is diplomáciai elismerésben részesítette Pekinget 1964-ben (abban az évben, ami-

kor Kína atomnagyhatalommá vált). Nyilatkozat arról, hogy a francia kormány elhatárolódik 

Párizs önkormányzatától, amely „súlyos politikai hibát követett el‖ azzal, hogy provokatív 

módon díszpolgárává avatta a dalai lámát. Kína és Franciaország között nincs konfrontáció – 

hangsúlyozta a nyilatkozat.
191

 

A francia elnök – korábbi fenyegetésével ellentétben – mégis elment az olimpia meg-

nyitójára, mégpedig nemcsak hazája, hanem az Európai Unió képviseletében is. Az elnöki 

iroda erről szóló nyilatkozata szerint Franciaországnak szándékában áll a Kínával fenntartott 

stratégiai partnerség elmélyítése.  A békülékeny gesztus hatóerejét jelentősen gyengítette, 

hogy Sarkozy egyidejűleg azt is leszögezte: mindenképpen találkozik a dalai lámával (de csak 

az olimpia után). Időközben a kínai sajtóban olyan közvéleménykutatási eredmények láttak 

napvilágot, amelyek szerint Sarközy nem szívesen látott vendég Pekingben (a sina.com online 

közvéleménykutatásán több, mint százezren nyilvánítottak véleményt).
192

 Talán e sértés miatti 

személyes indulat is közrejátszott abban, hogy ezek után Sarkozy az ismételt kínai „figyel-

meztetések‖ ellenére demonstratív módon – francia államfői és „EU-elnöki‖ minőségében – 

találkozott a dalai lámával a Nobel-békedíjasok Lech Walesa tiszteletére megtartott összejö-

vetelén (amelyen a kínai emberjogi helyzettel és Tibet „elnyomásával‖ kapcsolatban erősen 

kritikai észrevételek hangzottak el). Ezután mondta le Peking – mintegy retorzióként – a dec-

emberben esedékes EU-Kína csúcstalálkozót. 

 Az EU-Kína kapcsolatok romlásáért Peking a felelősséget – az „oszd meg és uralkodj‖ 

elv alkalmazásával – egyértelműen Párizsra hárította. Az EU elnökségének nyilatkozata ezzel 

szemben egyrészt rámutatott, hogy nem csak Franciaország, hanem az EU több tagországának 

államfője és az uniós intézmények vezetői is találkoznak a dalai lámával, másrészt csalódását 
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fejezte ki a kínai döntés miatt. Az Európai Unió folytatni szándékozik a Kínával fenntartott 

(szó szerint „enjoyed‖, azaz „élvezett‖) stratégiai partnerség fejlesztését, különösen arra tekin-

tettel, hogy a jelenlegi globális gazdasági és pénzügyi helyzet nagyon szoros („extremely 

close‖) együttműködést igényel Európa és Kína között – mutat rá a nyilatkozat.
193

 

 Feltehető a kérdés, hogy ha az EU-Kína kapcsolatok ennyire fontosak a jelenlegi vál-

ságos helyzetben, akkor bölcs dolog volt-e elnöki nyilatkozatokkal és egyhangúan meghozott 

európai parlamenti határozatokkal demonstratív módon figyelmen kívül hagyni, hogy a tibeti 

kérdés Kína számára a területi egység és a szuverenitás problémájától elválaszthatatlan. Ezzel 

kényszerhelyzetbe hoztuk Kínát és az EU-t magát is. Ha a Dalai Láma megtartja tervezett 

nagyhatású szónoklatát az Európai Parlamentben, és annak nyomán a képviselők „cselekedni 

fognak”, akkor az esetleges szankciókkal az EU magát szigeteli el a kínai folyamatok befolyá-

solási lehetőségeitől és a világ még mindig legdinamikusabban fejlődő gazdaságától – írtam 

még 2008 tavaszán az MTA Világgazdasági Kutató Intézet megrendelésére készített háttérta-

nulmányomban.
194

 

Csak „zárójelben‖ jegyzem meg, hogy a magyar és európai érdekeknek a francia „húzá-

sok‖ kb. annyira feleltek meg, mint a belgrádi kínai nagykövetség amerikai lebombázása 

1999-ben, de ez utóbbi legalább nem volt szándékos. Ha megpróbáljuk beleélni magunkat a 

kínai vezetés helyzetébe, akkor az az európai „aránytévesztés‖, hogy az 1300 milliós Kínával 

szemben Párizs (és Brüsszel) a néhány milliós Tibetet (jobban mondva a százezres emigráci-

ót) választja, egyenesen érthetetlen, hacsak nem a nyílt Kína-ellenes attitűd kifejeződése. A 

„nagyok‖ (jelen esetben az EU és Kína) viszályát először mindig a „kicsik‖ szenvedik meg, 

de ma már ebből a szempontból – Kínához képest – Franciaország is kicsinek számít. 

Érdekes módon még a Franciaországnál „erősebb‖ EU-tagok sem követik a párizsi pél-

dát, aminek „szelektív‖ jutalmaként Wen Jiabao miniszterelnök 2009 január végi európai útja 

során, Berlint, Madridot Londont és Brüsszelt is felkereste. Ez utóbbi látogatás megvalósulá-

sához minden  bizonnyal az is hozzájárult, hogy Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke 

fogadta a kínai nagykövetet, és elmondta, hogy az EU nagy fontosságot tulajdonít a kínai 

kapcsolatnak, és az együttműködés elmélyítésére törekszik. Kína az EU „nélkülözhetetlen‖ 

együttműködő partnere, amely egyre növekvő szerepet játszik az olyan globális kihívások 

kezelésében, mint a klímaváltozás, a pénzügyi krízis és a terrorizmus elleni küzdelem. A két-

oldalú kapcsolatok továbbfejlesztéséhez mindkét oldalon a közvélemény támogatásának meg-
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nyerésére van szükség – tette hozzá. Ez a megjegyzés (anélkül, hogy erőltetetten belemagya-

ráznánk bármit is) talán annak beismerése, hogy a közelmúlt politikusi nyilatkozatai és sajtó-

kampányai olyan ellenséges érzületet szítottak Kína és az európai országok között, ami már-

már lehetetlenné teszi az együttműködés szinten tartását is. 

Barroso állítólag valami ilyesmit is modott: „Az európai emberek Kínát ma a világ 

egyik legfontosabb országának tekintik. A kínaiak szorgalmasak és kedvesek.‖
195

 

Ha a kínai „mosolydiplomáciát‖ a „puha erő‖ megnyilvánulásának tekintjük, akkor a 

Franciaországgal szembeni kínai ellenlépéseket (pl. Párizs kihagyását Wen útitervéből) nyu-

godtan tarthatjuk „keménykedésnek‖ is. 2008-tól kezdve – ahogy arra a bevezetőben is utal-

tam – új kínai külpolitikai stílus kibontakozásának lehetünk tanúi (amelynek első megnyilvá-

nulása még 2006-ban Japán megnevezése volt a Védelmi Fehér Könyvben, mint potenciális 

ellenségé). Nevezhetjük ezt a stílust „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten‖ megközelí-

tésnek is, aminek lényege a kemény és a puha erőfaktorok kombinált, differenciált alkalmazá-

sa. Tudomásul kell venni: Kína nagyhatalom, amely határozottan kiáll az érdekeiért. Nem 

érvényes többé az a szereposztás, amelyben a Nyugat a tanítómester, Kína pedig a jó magavi-

seletű nebuló. 

Az Obama-kormányzat külügyminisztere, Hillary Clinton szenátusi meghallgatásán ar-

ról beszélt, hogy az USA nemzetközi tevékenységének menedzselését a külügynek kell át-

vennie (a hadügytől), és Amerikának a „puha‖ és a „kemény‖ erőt „okosan‖ kell kombinálnia. 

Az USA tehát „puhul‖, Kína pedig – mint látjuk – „keményedik‖. Egyre inkább hasonlatossá 

válnak egymáshoz, következésképpen egyre jobban meg is értik egymást. E megértés ékes 

bizonyítéka volt az amerikai-kínai stratégiai gazdasági párbeszéd (SED) ötödik fordulójának 

múlt év decemberi megtartása. 

Miközben tehát Kína és az USA intenzív párbeszédet folyat stratégiai kérdésekről, az 

EU és Kína kapcsolatai – átmenetileg – elakadtak. Természetesen még nincs minden veszve 

(ezt jelezte a 2009 májusi magas szintű gazdaságpolitikai tárgyalás is), de az a tény, hogy Kí-

na számára sürgősebb volt az egyeztetés az USA-val, mint az EU-val, párosulva azzal, hogy – 

az elemzők által régóta hangoztatott tendenciákkal összhangban – az USA számára a csendes-

óceáni térség fontosabb lehet, mint az atlanti, arra utal, hogy az EU könnyen a perifériára szo-

rulhat, ha ragaszkodik a Kínával szembeni ideológiai előítéleteihez. Abból célszerű kiindulni, 

hogy mindenképpen többpólusú világhatalmi elrendeződés fog kialakulni, és ezen belül nem 

Kína helye a kérdéses, hanem az, hogy Európa képes lesz-e önálló pólusként beilleszkedni a 
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rendszerbe. Összeurópai (és magyar) érdek, hogy 2011-es EU-elnökségünk kezdeményezéseit 

ne a kínai-európai stratégiai partneri kapcsolatok helyreállítására kelljen, hanem továbbfej-

lesztésére lehessen majd összpontosítani. 

Előrejelzés-minták 

Érdemes összehasonlítani az amerikai hírszerző közösség „gördülő tervezéssel‖ készí-

tett előrejelzéseinek Kínára vonatkozó megállapításait a 2015-re, 2020-ra és 2025-re szóló 

értékelésekben. 

Az USA nemzeti Hírszerző Tanácsa 2000-ben összeállított elemzése szerint
196

 Kínát il-

letően az öt évnél hosszabb távra szóló becslésekben rengeteg a bizonytalanság. Néhány elő-

rejelzés szerint Kína hatalma – gazdasági és katonai képességeinek fejlődésével – növekszik. 

Más előrejelzések szerint viszont a politikai, társadalmi és gazdasági feszültségek együttese 

egyre jelentősebb kihívást képvisel a rezsim stabilitására és legitimitására nézve. A legtöbb 

értékelő arra számít, hogy Kína konfliktuskerülő magatartást tanúsít a régióban annek érdeké-

ben, hogy biztosítsa a tartós gazdasági növekedés feltételeit és a belső stabilitást. Mások azt 

állítják, hogy egy erős Kína a saját javára próbálja majd megváltoztatni a regionális hatalmi 

viszonyokat, és vállalja a konfliktust némelyik szomszédjával vagy egyes távoli hatalmakkal. 

Kína meggyengülése viszont a bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, az illegális migráció, a 

társadalmi nyugtalanság és a tömegpusztító fegyverek elterjedését eredményezné. 

Katonai téren Kína külföldről beszerzett korszerű fegyverekkel fejleszti képességeit, az 

USA-val alakuló viszonytól függetlenül növeli térségbeli befolyását, és fokozza rakétafegy-

verkezését, amely részben az Egyesült Államok, részben a regionális riválisok ellen irányul. 

A jelentésben az „Európa‖ és „európai‖ szavak 96-szor, „Oroszország‖ és „orosz‖ 81-

szer, „India‖ és „indiai‖ 71-szer, „Kína‖ és „kínai‖ 88-szor fordul elő. 

A 2004-ben született, 2020-ig szóló előrejelzés
197

 a következőket állapítja meg: 

 Kína nagyhatalmi törekvései a térség országaival szemben érvényesített nagyobb gaz-

dasági befolyásban és a katonai fejlesztések gyorsításában is visszatükröződnek.  A kelt-ázsiai 

országok az erőviszonyok változására reagálva szorosabbra fűzik gazdasági és politikai kap-

csolataikat Pekinggel, és alkalmazkodóbbak lesznek hozzá a kényes kérdésekben, például 

Tajvan ügyében. Kína tovább folytatja hadereje megerősítését új fegyverek beszerzésével és 

kifejlesztésével, beleértve a korszerű harci repülőgépeket, tengeralattjárókat és egyre növekvő 
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számú ballisztikus rakétát. Kína lehagyja Oroszországot és másokat a védelmi kiadások terén, 

és az USA mögé feljön a második helyre. Az elkövetkező két évtizeden belül Kína elsőrangú 

(„first rate‖) katonai hatalommá válik. 

 A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy egy esetleges gazdasági visszaesés és a 

bizalom megrendülése lelassíthatja Kína mindenoldalú hatalommá válását, miközben a kínai 

gazdasági növekedés megtorpanása az egész világra negatív hatást gyakorolna. 

 A jelentésben az „Európa‖ és az „európai‖ szó 136-szor, „Oroszország‖ és „orosz‖ 66-

szor, „India‖ és „indiai‖ 100-szor, a „Kína‖ és „kínai‖ szavak 158-szor fordulnak elő. 

 A 2008-as keltezésű, 2025-öt megcélzó előrejelzés
198

 így fogalmaz: 

 Kevés ország van abban a helyzetben, hogy olyan jelentős hatást gyakoroljon az elkö-

vetkező 15-20 évben a világra, mint Kína. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, 2025-re 

Kína lesz a világ második legnagyobb gazdasága, és egyben az egyik vezető katonai hatalom 

is. Ugyancsak ő lehet a legnagyobb erőforrás-importőr és még a mainál is nagyobb környezet-

szennyező. 

 Az amerikai biztonsági és gazdasági érdekek új kihívással kerülhetnek szembe, ha Kí-

na olyan egyenrangú versenytárssá („peer competitor‖) válik, amely katonailag és gazdasági-

lag egyaránt erős, ugyanakkor energia-éhes. 

 A jelentés arra is rámutat, hogy Kínának számos gazdasági és társadalmi kihívással 

kell szembenéznie, és ezek együttes jelentkezése esetén a kínai nacionalizmus idegengyűlölő 

vonásai felerősödhetnek. 

 A szövegben az „Európa‖ és „európai‖ szavak 141-szer, az „Oroszország‖ és „orosz‖ 

szavak 160-szor, az „India‖ és „indiai‖ szavak szintén 160-szor, a „Kína‖ és „kínai‖ szavak 

233-szor fordulnak elő (lásd 6.sz. összesítő táblázat). 

 Megjegyzendő még, hogy a 2000-es jelentés a kínai társadalmi rendszert „rezsimnek‖ 

nevezte, a 2004-es jelentés már nem élt ezzel a jelzővel, a 2008-as elemzés pedig Kínáról (to-

vábbá Oroszországról és Indiáról) mint „államkapitalista‖ rendszerről értekezett. 

 A „rendszerváltás‖ tehát ha nem is Kínában, de az amerikai értékelésekben szemmel 

láthatóan végbement (részben már az Obama-kormányzat hivatalba lépése előtt!). Mint azt 

Rácz (2009) megállapítja: Még elkötelezett „atlantista‖ álláspontról is súlyos hiba volna nem 

észrevenni, hogy az USA-ban nem csak kormányváltás, hanem stratégiai jelentőségű politikai 

változás is végbement, ami többek között éppen a Kínával fenntartott bilaterális kapcsolatok 

terén nyilvánul meg a legmarkánsabban. Ez a fordulat Magyarország számára kedvező, mert 
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megteremti a külső feltételeit annak, hogy az USA-EU-Kína „háromszög‖ kitágult mozgáste-

rében a magyar és az európai érdekeknek megfelelően a stratégiai és taktikai lehetőségek még 

szélesebb köréből válogatva alakítsuk Kína-politikánkat. 

Összefoglaló következtetések 

 Kína felemelkedése a nemzetközi hatalmi erőviszonyok lényegi átrendeződését ered-

ményezte. A globális gazdasági és pénzügyi válság felgyorsította az „utolérési effek-

tust‖ (a világ többi részéhez viszonyítva Kína gazdasági kilátásai „egész jók‖), vagyis 

lerövidült az az idő, ami Kína „ügyeletes szuperhatalommá‖ válásáig hátra van. A 

hosszú távú előrejelzésekből közép- vagy rövid távon lesz valóság, ami felkészületle-

nül éri a döntéshozókat. 

 Ma még nem tisztázott, hogy milyen lesz a kínai nagyhatalom „természete‖, de ez 

nemcsak Peking törekvéseitől függ, hanem attól is, hogy a világ miképpen kezeli az új 

helyzetet (az „ellenségkép-gyártás‖ önbeteljesítő jóslatként fog működni). Kína egyre 

inkább tudatára ébred saját erejének, és ez Peking új külpolitikai stílusában is megmu-

tatkozik. 

 Mint azt az ENSZ 2009 áprilisi rasszizmus elleni konferenciája is megmutatta, a glo-

bális nemzetközi szervezetekben polarizálódás megy végbe, és a meghatározó véle-

mények súlypontja a külpolitikai szférában is „kelet felé billen‖. 

 A változások jelentőségének felismerése – az Egyesült Államokhoz képest – Európá-

ban, és különösen Magyarországon késedelmes. A kínai és a nyugati stratégiai gon-

dolkodás különbségei, elsősorban az idő eltérő szemlélete megnehezíti a stratégiai és 

taktikai döntések mögött meghúzódó célkitűzések, szándékok felismerését és kezelé-

sét. A tudatlanság félreértésekhez vezethet és bizalmatlanságot szül, ami önbeteljesítő 

jóslatként működő ellenségkép-gyártáshoz vezethet. 

 Új világrend van észrevétlenül kialakulóban, ami az Egyesült Államokkal és Európá-

val szemben is sokoldalú kihívást támaszt. Kína a világfolyamatok aktív résztvevője, 

ma már nemcsak regionális szintű, hanem globális „játékos‖, aki sokoldalú kapcsola-

tokat tart fenn a világ különböző térségeiben, és magától értetődően egyre többször ke-

rül olyan konfliktushelyzetbe, amelynek rendezésében fegyveres erejének igénybe vé-

tele – ha nem is közvetlen katonai fenyegetés, de legalább „tekintélynövelő‖ tényező 

formájában – stratégiai vagy taktikai opció. Peking növekvő mértékben érezheti szük-

ségesnek, hogy az állampolgárait és tulajdonát külföldön fenyegető veszélyekkel 
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szemben hatékonyan lépjen fel, és ez fegyveres erői feladatainak átértékeléséhez ve-

zethet. Kína az össznemzeti erő fejlesztésének ad prioritást, és a gazdasági expanzió 

következményeként a világ egyik vezető – ha nem a legerősebb – katonai hatalma 

lesz. Kína rendelkezik a legnagyobb potenciállal ahhoz, hogy az Egyesült Államokkal 

katonai versenybe bocsátkozzon. Az erőviszonyok eltolódásának kínai érzékelése a 

jövőben Pekinget arra ösztönözheti, hogy nagyobb mértékben támaszkodjon a katonai 

erőre. Ugyanakkor bizonytalanságoktól terhes világunkban Kína katonai hatalomként 

való felemelkedése stabilizáló erő is lehet. A jelek szerint az új amerikai kormányzat 

Kínát „valódi‖ stratégiai partnernek tekinti. Washingtonban úgy vélik, hogy az USA 

és Kína együtt kivezetheti a válságból a világot, és az előttük álló problémák (pénz-

ügyi összeomlás, globális felmelegedés, biztonsági kihívások) közös megoldása 

előbbrevaló az emberi jogok kínai helyzete miatti fenntartásoknál. 

 Magyarországra fokozott mértékben igaz, hogy csakis a kölcsönös tisztelet, az egyen-

lőség és a konstruktív együttműködés jelenthet kiinduló alapot a bilaterális kapcsola-

tokban. „Tudomásul kell venni – itthon és másutt is –, hogy Kínával ma már semmi-

lyen kérdésről nem lehet XIX. századi nyelven beszélni. Az ópiumháborúk ideje vég-

leg lejárt. Kína ma már nem egyszerűen a rest of the world egyik eleme.‖199 Illuzóri-

kusak azok a felbuzdulások, amelyek abban reménykednek, hogy a Tibetieket Segítők 

Társasága át tudja rajzolni Eurázsia politikai térképét. Megtette ezt Kína, ellenkező 

előjellel. 

 Ha az USA és Kína „egy csónakban evez‖, és ugyanakkor – bizonyára – az USA és 

Európa is egy csónakban evez, akkor lehetséges-e, hogy Európa és Kína ne egy csó-

nakban evezzen?Az adatok arra utalnak, hogy nem lehetséges. Az EU Kína legna-

gyobb kereskedelmi partnere.200 Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi part-

nere (az USA mögött), és elsőszámú importforrása.201 Jelen pillanatban (2009 május 

közepén) úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok praktikusabb, kevésbé ideologikus, a 

kölcsönös előnyökre alapozott megközelítésben kezeli a kínai viszonylatot (az EU 

egyes tagállamaihoz és intézményeihez képest). Az EU könnyen a perifériára szorul-

hat, ha ragaszkodik a Kínával szembeni ideológiai előítéleteihez. Mindenképpen több-

pólusú világhatalmi elrendeződés fog kialakulni, és ezen belül nem Kína helye a kér-

                                                 
199

 Juhász Ottó (2009): Kína: folyamatosság és változások. In: Juhász-Inotai (szerk.): A változó Kína – I. Kína 

politikai, társadalmi fejlődésének jelene és jövője. MTA VKI-MEH, Budapest, 2009. 
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 Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2008 National Economic and Social 

Development. NSB, 2009 február 26. 
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 http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm 2009.03.10. 
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déses, hanem az, hogy Európa képes lesz-e önálló pólusként beilleszkedni a rendszer-

be. 

 A „létező kapitalizmus‖ globális válságával szemben Kína – mostanáig – egy többé-

kevésbé sikeres rendszer-modellt mutatott fel, amely a fejlődő országokra jelentős 

vonzó hatást gyakorol. Ugyanakkor, mint arra 2007 végén egy előadásban rámutattam, 

az eddig főképp az Egyesült Államokat sújtó globalizáció-ellenes megnyilvánulások-

nak az idő előrehaladtával egyre inkább Kína kerül a célkeresztjébe, és nemcsak a 

„terroristák‖, hanem az USA, sőt Európa is féltékeny lesz egy erős, gazdag és befolyá-

sos Kínára, látványosan elutasítva Peking gazdasági-társadalmi modelljét és erkölcsi-

politikai értékeit.202 

 A kínai modell (Mark Leonard szavaival „a pekingi konszenzus‖) végső sikere vagy 

bukása persze még nem eldöntött kérdés. A kínai fejlődést rengeteg ellentmondás, bel-

ső feszültség és külső nyomásgyakorlás kíséri. Aki azonban nem a kínai reformoktól 

és a Pekinggel folytatott jóhiszemű együttműködéstől, hanem a rendszer háborúval 

vagy forradalommal való megdöntésétől várja a megoldást, az – a globális 

interdependencia korában – saját maga alatt vágja a fát. Különben is: „sohase célszerű 

alábecsülni a kínai vezetés kezdeményezőképességét és törekvéseinek határozottságát 

az előtte álló problémák leküzdésére‖. 
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 Racz, Lajos: China and the issue of global terrorism (in the context of separatism and state responses in Asia). 
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Ábrák 

 

1. A pekingi metró (gyorsvasút)-hálózat 2050-ben
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 Forrás: bbs.hlgnet.com 
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2. Becslések Kína össznemzeti erejének alakulására (az USA százalékában):
 204

 

 

 

3. A 2007. évi védelmi költségvetés megoszlása (milliárd jüanban):
 205

 

 

 Aktív (regulá-

ris) erők 

Tartalékerők Milícia Összesen 

jüan % 

Személyi ki-

adások 

118,971 1,044 0 120,015 33,76 

Kiképzés és 

fenntartás 

112,268 1,515 7,258 121,042 34,05 

Fegyverzet és 

felszerelés 

112,200 1,134 1,100 114,434 32,19 

Összesen 343,439 3,693 8,359 355,491 100,00 

  

                                                 
204

 Jiang Yien: Zhongguo zhende jueqi le ma (Is China „Rising‖?). A Zhejiang Egyetem „Nem hagyományos 

biztonság és békés fejlődés‖ Kutató Központjának 2007/1. sz. beszámolója 
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 Forrás: China’s National Defense in 2008. IOSC, PRC, 2009 január 
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4. A katonai kiadások nagysága nemzetközi összehasonlításban (mrd USD-ben)
 206

 

 

 

 

5. A védelmi költségvetés GDP-hez viszonyított %-os aránya nemzetközi összehasonlítás-

ban
207
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6. A feltörekvő hatalmakra utalások száma az amerikai Nemzeti Hírszerző Tanács előrejelzé-

seiben 

 

 

 Európa Oroszország India Kína 

2001-2015 96 81 71 88 

2004-2020 136 66 100 158 

2008-2025 141 160 160 233 
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Folk György 

Biztonságpolitikai kockázatok Indiában 

Két India 

Az indiai szubkontinensen élő teljes muszlim népesség ma körülbelül 440 millió fő lehet. 

Pakisztánban mintegy 160 millió, Indiában 148 millió, Bangladésben 124 millió muszlim él. 

Ezzel India a világ második legnagyobb muszlim népességű országa és a muszlim világ 

legnépesebb régiója. Pakisztán, majd Bangladés létrehozása nélkül India ma nem a hinduk 

országa, hanem egészen más etnikai és kulturális hátterű föderáció lenne. A megosztott 

Pakisztán s ennek a muszlim néptömegnek több országba osztottsága a dél-ázsiai status quo 

záloga, biztonságának kulcsa és egyben az erőszakhoz kötődő jövőbeni fenyegetések állandó 

forrása. 

Ezen az alaphelyzeten a közeljövőben aligha képzelhető el változás. India egyre fokozódó 

mértékben a nagyhatalmak partnere a globális biztonsági szintéren, akárcsak a gazdasági 

gatalom újraosztásának területén   

Három civilizáció 

India modern berendezkedése egyedülállóan három civilizáció hosszú 

egymásrahatásaként keletkezett. Hatásaik továbbélnek és az etnikai és jóléti megosztottságnál 

is fontosabb szembenállásokat táplálnak. India és vele együtt az egész dél-ázsiai térség 

szakadások hálóját fogja egybe. Az alacsony egy főre jutó nemzeti jövedelem kevésből 

működő olcsó szuperállamot épít a kaszt- nyelvi-, etnikai, hitbéli és szociális 

különbözőségekből adódó ellentétek köré. Az ország bezárkózásának gyors erodálódása 

ugyanakkor újfajta szabadságot  kinál a külső hatások, támogatások és szövetkezések 

számára. Az igazi nagyívű biztonsági kérdés az, hogy az óriásországnak ez a vékony állama 

meddig képes egyensúlyt tartani globális környezetből érkező szirénhangokkal és a belső 

feszítőerőkkel. Bár az európai nyilvánosságot csak a katasztrófák és véres események felső, 

megrázó rétege éri el, minden ellenzék és rosszindulatú csoport könnyebben jut ideológiákhoz 

és eszközökhöz. 

A következő néhány év távlatában nehéz drasztikus fordulatot elképzelni, jó azonban 

átlátni és figyelemel követni ezt a belső aknamunkát a központi hatalommal, s egyben a 

globális biztonsági rendszerrel szemben. 
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Hindu-muszlim, hindu-keresztény konfliktus 

Orissa és Kandhamal körzetben keresztények ellen nemrég elkövetett támadások s az 

ezt követő erőszakhullám kitörése óta legalább 35 embert gyilkoltak meg. Az állami és 

nemzeti hatóságok vajmi keveset tettek a keresztény kisebbség védelmében. az erseményekért 

való felelősséggel vádoltakat, többek között a rendőrség magas rangú vezetőit az 

igazságszolgáltatási rendszer késlekedve helyezte vád alá. 

Kvázi-szekularizált állam 

Az angolszász mintájú  jogrendre alapozott indiai állam kifogástalanul szekularizált. A 

hitbéli meggyőződések szabad gyakorlását azonban a tényleges társadalmi életben nem 

találjuk meg.  

A modern politikai nyilvánosság a hindu-muszlim szembenállást újúlt erővel töltötte 

meg. Az indiai politikai berendezkedést fél évszázadon át uraló Kongresszus hosszú politikai 

dominanciáját végül a politikailag nagykorúvá vált jobboldali hindu nacionalizmus kezdte ki 

és ellensúlyozza ma is. Ezt az országos erőt a kisebbségi, főként a muszlim „fenyegetéssel‖ 

szembeni, erősen megdolgozott hindu egység hozza létre. A klasszikusan sokértelmű, sok-sok 

egymással ellenkező csoportra oszlott „hinduságot‖ (hindutvá) a modern totalitarizmus és 

tömegmédia eszközeivel terelik egyetlen osztatlan táborba. Noha az ezeréves közös történe-

lem során sok volt a harc, atrocitás, igazságtalanság és pusztítás, különösen a mogul hatalom 

gyengülésével (Aurangzeb után) általánossá vált az együttélés valamilyen integrált (egymástól 

kölcsönösen függő) és kölcsönösen elfogadott formája a szubkontinensen mindenütt. A „mo-

dern fenyegetést‖ a Pakisztán létrejötte körül kölcsönösen felkorbácsolt indulatok hozták lét-

re. Az 1946-47-es tombolás és mészárlások másfél millió ember életét követelték, és az ese-

mények élénken élnek az indiai családok jelentős részének emlékeiben. 

A hindutvá előretörését először a német minta alapján még 1927-ben Nágpurban 

létrejött RSS-t (Rástrija Szvajamszévak Szangh, Nemzeti Önkéntes Egyesület) számlájára 

írják. Muszlim-hindu összecsapások során, 1935-ben mutattak fel először „harci‖ sikereket, és 

ettől fogva gyorsan tömegbázist szereztek, tevékenységük országossá bővült. Az RSS tömeg-

bázisát a kisvárosi és külvárosi jómódúak legtöbbször magasabb kasztbeli családjai adják, 

amelyekből az évtizedek alatt erős politikai hálózat alakult ki. Az Indira Gandhival való 

társadalmi szembefordulás hullámán (1980) felemelkedett Dzsnatá Párt (Indiai Néppárt, 

Bharatiya Janata Party, BJP) vezető kádereit az RSS-ből vette át, eszmei-népi támogatását 
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pedig az ugyancsak az RSS vezetői mellett született Hindu Világkonferenciától (Visva Hindu 

Parisad, VHP) kapja. A VHP a „család‖ (szangh parivár) kulturális és hitéleti területen mű-

ködő tagja, amely közvetlen politikai szerepet nem vállal. 

Neomarxista baloldal (naxalita felforgatás) 

A szubkontinens egyes államaiban jelentős a baloldal és a baloldali vezetés szerepe. A 

kommunista vagy erősen baloldali pártok tömörülése, a Left Front az utolsó választásokon 

7%-ot és ezzel 59 parlamenti helyet szerzett. 

Az indiai szélsőbaloldaliság jelentős múlttal és máig folytonos, újabban ismét növekvő 

politikai befolyással rendelkezik. A mozgalom mai nevét a nyugat-bengáli Naxalbári faluról 

kapta, ahol neomarxisták egy csoportja, élén Csaru Madzsumdárral, véres lázadást szított a 

falu törzsi lakói között a gazdag földbirtokosokkal szemben. A parasztokat és a vidéki nincs-

teleneket a hatalom fegyveres megdöntésére kívánták mozgósítani. Az eszme különösen jól 

terjedt Kolkata egyetemi hallgatósága körében, ahol az akciócsoportok az osztályharcot a 

„megsemmisítési vonal‖, azaz osztályellenségek egyéni likvidálása útján terjesztették ki. A 

maoista diákok egy időre fegyverrel hatalmukba kerítették Kolkata egyik vezető egyetemét. 

Az indiai kommunista pártról levált maoista mozgalom a calcuttai lázadás rendőrségi terrorral 

való elfojtása után föld alá kényszerült, Madzsumdár börtönben halt meg. Ezt követően a 

maoisták támogatása Indiában elolvadt, a mozgalom feldarabolódott vagy elrejtőzött. 

Az elmúlt években a naxali felforgatás 118 kerületben, 12 különböző szövetségi 

államban ütötte fel a fejét. Az elemzők felhívják rá a figyelmet, hogy befolyásuk a liberális 

kurzus miatt gyorsan fokozódó társadalmi feszültségek jele. 

Az indiai politikai életet az utóbbi években érzékeny egyensúly jellemzi. Az RSS-VHP-

BJP kormányra kerülésének évei (1999–2004) után ismét kis többségű kongresszusi szövetség 

alakított kormányt. A jelenlegi kormánynak a növekedés gyümölcseinek masszívan 

egyenetlen elosztása miatt a növekvő feszültségek következtében új támogatókra van szüksé-

ge. A Pakisztánnal való, még elődje által megkezdett megbékülés után Manmohan Szingh 

kormánya a muszlimok és a szegények felé orientálódik. A szorosabb politikai vetélkedés és a 

növekvő nemzetközi nyitottsággal járó kölcsönös nemzetközi függés az elitérdekű politizálás 

felé terelődik. 
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Elszakadási törekvések - Szikh autonómia 

A 80-as évek elején az indiai Pandzsab tartományban polgárháborús állapotok 

uralkodtak. A XIX. szd. közepén véres háborúkkal felszámolt szikh állam feltámasztásáért 

kűzdők Dzsarnáil Szingh Bindranwale vezetésével fegyveres felkelést robbantottak ki a 

központi kormány ellen és ki akarták kiáltani a független Khalisztán államot.
208

 A kezdeti 

visszavonulások után a támadásba lendült kormánycsapatok nagy területeket foglaltak vissza 

és a szikhek számára a független állam megvalósításának lehetősége egyre távolabbnak tűnt. 

1984. június 6-án a diadalittas kormánycsapatok megrohanták, lerombolták és elfoglalták a 

szikhek utolsó főhadiszállását, az Amritsar városban lévő szent helyként tisztelt Arany 

Templomot, és az 576 halálos áldozatot követelő utcai harcok során maga Bindranwale is 

életét vesztette. A föld alá kényszerült szikh ellenállási mozgalom válasza az Indira Gandhi 

elleni sikeres merénylet volt.
209

 4 hónappal szikh testőrei meggyilkolták Indira Gandhi indiai 

miniszterelnököt és a merényletet követő erősazkhullámnak indiaszerte több mint 3000 szikh 

esett áldozatul. A következő évben a Kanadába menekült emigráns csoportokból 

verbuválódótt, két, fiatal szikh által alapított szervezet, a Babbar Khalsa és az International 

Sikh Youth Federation az indiai légitársaság repülőgépei elleni támadások terveit dolgozta ki. 

Az 1985. júniusi merényleteknek összesen 331 ember, köztük nagyszámú külföldi 

állampolgár esett áldozatul. 

Az Indira Gandhi által elrendelt Operation Blue Star az Aranytemplom lerombolása 

után a szikh militánsok külföldre  kényszerültek, számos szervezetüket tartják nyilván ma is, 

elsősorban Kanadában és Nagybritanniában. A nyolcvanas évek véres cseleményei után a 

Pandzsáb a jólét,  az parosodó mezőgazdaság útjára lépett, a szikh vezetők jelentős számban 

pedig az indiai műszaki-gazdasági elit részévé váltak. A szikh önállóság ezzel lekerült a 

napirendről, Bhindranwale mártiriuma azonban a nosztalgia rögzült tárgya maradt, fényképeit 

a nagy alapító guruk mellett állítják ki, s a rá való hivatkozás bármikor újra militáns fellépés 

gyújtópontjaként szolgálhat.  
210 
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Kásmír 

Kásmír India és Pakisztán inherens szembenállásának levezető csatornája, az indiai-

pakisztáni háborúk, korlátozott, fel-fel lángoló évtizedre majd alacsony intenzitású 

konfliktusok szintere. A kásmíri konfluktus Pakisztán álami önállóságának és India operatív 

katonai erejének egyaránt raison d’étre-je, a belpolitika és a vallási hatalomképződés egyik 

lehetséges centruma. Kásmír 1947 óta vitatott hovatartozása kérdésében a „Line of control‖ 

1972 évi kijelölése óta alíg történt érdemi változás
211

.  

1989-ben pakisztáni önkéntesek árasztják el a völgyet. Terrorcselekmények, a hinduk 

szinte teljes elűzése, mire az indiai hadsereg beavatkozik. Rendszeres tűzpárbajok  a határon. 

India elutasítja az ENSZ közvetítést. 

Kisérleti nukleáris robbantások mindkét oldalon 1998-ban és 1999-ben. 

1999-ben enyhülés indul meg, Behari Vadzspadzsí megnyitja a Delhi-Lahúr buszjáratot. 

Tűzpárbajok a határon 1995 óta. Kitör a Kargil-háború, A Kargil-magaslatot 10 km mé-

lyen és 100 km hosszan pakisztáni „szabadságharcosok‖ vonják ellenőrzésük alá. India késve 

reagál. A „beszivárgó‖ fegyveresek Azad pakisztánban kiképzést kapnak. „Háborúshoz ha-

sonló‖ helyzet, hadüzenet nélkül. Amerikai közvetítésre nem került sor, de a háborút Bill 

Clinton és Naváz Sarif pakisztáni miniszterelnök washingtoni találkozója zárta le. Az eszkalá-

lódást a nukleáris háborútól való félelem és agazdasági nehézségek akadályozták meg. 

Katonai nehézségek (a Sziacsen-glecser vidéke a világ legmagasabban fekvő harctere, 

200 000 fős katonai erő sem elegendő. Indiai szögesdrót kerítés (Simla megszegése). 

Emberi jogi kérdések (az indiai hadsereg erősazkoskodásai, nők elleni erőszak, jogelle-

nes kivégzések) 

2003 óta enyhülés, a csapatok kivonása a határövezetből, hosszú tűzszünet, a határátke-

lés helyreállítása, gazdasági együttműködés kezdetei 
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 1947, azaz India és Pakisztán szétválása idején a dograi mahárádzsa a pakisztáni támogatású felkelőktől félve 

szemben Lord Mountbattenhez fordult és hozzájárultahhoz, hogy addig önálló állama Indiához tartozzon 
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India nem hajtotta végre. 

A Pakisztánbl támogatott szabdcsapatok tovább harcoltak és a terület kb. 1/3-át saját ellenörzés alá vonták (Ázád 

Kásmír - „Szabad‖ Kásmír). A létrejövő tűzszünet során létrehozott „ellenőrzési vonal‖ (Line of Control) azóta 

is mértékadó de facto határrá vált. 

1957-ben Kásmír India különleges helyzetű államává lépett elő. Kásmír alkotmánya megerősítette az indiai 

államszövetséghez való tartozást, ugyanakkor a szövetségi alkotmány 370. paragrafusa speciális státuszt 

biztosított számára.
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Pakisztáni hajlam a status quo elfogadására: békefeltételek (határrendezés „etnikai‖ vo-

nalak mentén) elfogadása esetén 

Pakisztán a mumbai terror végrehajtóit terroristáknak ismeri el 

A kasmíri szabadságharcosok száma erősen csökken, de további utcai demonstrációk 

Kásmír függetlensége mellett 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir_Conflict#Cross-border_troubles 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir_Conflict 

http://www.telegraph.co.uk/news/1399992/A-brief-history-of-the-Kashmir-conflict.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmir 

Tamilföld 

A tamil szeparatista irányzatok vezérgondolata mindig is a központi kormány, az össz-

indiai (gyakran egységesítő) törekvések elleni hangulatkeltés volt a tamilok körében. A vezető 

pártok Perijár 1947 évi „botlása‖212 után a Drávida Kazsaham utódjaiként jöttek létre, amely a 

Madras államban213 meglévő kongresszusi többség ellensúlyozására jött létre. A 

pártpropaganda az indiai terminológiával „lingualism‖-nak nevezett irányzat vált. A DMK 

hatalma idején igyekezett az egyetemi képzésben, a tudományos kutatásokban, főleg 

atársadalomtudományok területén ideológiáját érvényre juttatni. 

A DMK további alapvető törekvése az Indián kívüli – „határontúli‖ – tamilok 

összefogása, nemzeti tudatuk fenntartása és erősítése volt. Tamil Nádu és Srí Lanka Dzsaffna 

tartományának közös tamil országban való egyesítésének követelése először 1960-ban jelent 

meg a DMK ideológiájában. Ezek a szeparatista eszmék idővel jelentős  visszhangra találtak a 

lankái tamil ifjúság körében. Noha ennek a eszmének politikai,vagy gazdasági racionalitása 

máig nincsen, a Tamil Náduban uralmon lévő DMK tárgyalási pozícióját ez hozza létre az 

indiai belpolitikában.  

A független tamil állam megalapítása Ceylon, azaz Srí Lanká terüeltén 1974-ben merült 

fel először, majd két évvel később, valamennyi tamil párt részvételével, létrejött az Egyesült 
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 Perijár a dél-indiai függetlenségi harc meghatározó figurája a XX. század második felében. 1949. június 18.-
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1968-tól Tamil Nádu, azaz „Tamilország‖ 
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Tamil Felszabadítási Front, melynek örökösei a napjainkban is robbantásos 

terrorcselekményeikkel a címlapokon szereplő Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (röviden: 

Tamil Tigrisek). A Tigriseket az EU valamennyi tagállama, továbbá India, az USA és Kanada 

is terroristának tekinti. 

Az évtizedek során a Tamil Tigrisek aktivistái számtalan merényletet követettek el 

Lankán kormányalkalmazottak és -épületek ellen; az ország kilenc tartományból hármat évek 

óta ellenőrzésük alatt tartanak, saját rendőrségük, hadseregük, bíróságaik, sőt, nemzeti 

bankjuk is van. Az ellenőrzésük alatt álló mintegy 2,5 millió szigetlakó számára rádió- és te-

levízió-adókat tartanak fenn, kórházakat és iskolákat működtetnek, s végső céljuk egy „sza-

bad, szuverén, világi és szocialista tamil állam‖ megteremtése.
214

 Rádzsiv Gandhi indiai 

miniszterelnök életét 1991-ben egy öngyilkos tamil nő a testére szerelt bombával oltotta ki, ő 

a Tamil Tigrisek elit alakulatának, a Fekete Tigrisek kommandónak a tagja volt. Rádzsiv 

Gandhi vezetése idején  az indiai kormány által 1987 és 1990 között Srí Lankára küldött 

fegyveres békefenntartók katonai erővel léptek fel a polgári lakosság ellen nem szűnő terror-

cselekményekkel szemben. 1993-ban hasonló technikával végeztek Ranaszinghe Premadasza 

köztársasági elnökkel, akárcsak számos miniszterrel és katonai vezetővel is. 

Az utolsó 30 évben a lankái polgárháborúnak legalább nyolcvanezer halálos áldozata 

volt; a 2002 és 2007 között érvényben lévő tűzszünet nem hozott átütő eredményeket a 

Tigrisek a politikai alkuban felkínált részleges autonómiával nem elégedtek meg. Miközben a 

politikai vezetés és a lakosság egyaránt hosszú ideje belefásult a hasztalan öldöklésbe, a 

független tamil állam hivatalos megalakulása a közeljövőben lehetséges realitássá vált
215

. 

A hét nővér-állam 

India relatív elszigeltségben élő hét nővérállama216 az utolsó évtized során került a 

politikai érdeklődés fősodrába. 

                                                 
214
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Ahimszá India 

Az önálló indiai külpolitika félévszázados története során mindig is az „ahimszá‖ és a 

nagyhatalmi belligerencia két pólusa között ingadozott. 

Az el nem kötelezett mozgalom csupán árnyéka egykori önmagának a mai politikai tér-

képen, India azonban továbbra is aktív és professzionális külkapcsolatokat tart fenn szinte az 

egész világgal. A leszerelés és a béke egyik következetes elősegítője: a Kargil hegységben 

Pakisztánnal vívott villámháború (1999) óta nem keveredett fegyveres konfliktusba, és a 

nemzetközi békefenntartáshoz való hozzájárulásban a második a világon. Minden 

békehagyomány ellenére azonban a független India egész története során nem fegyverkezett 

ennyire, a nem-ártás Indiája a gazdasági és politikai nyitással párhuzamosan egy potenciálisan 

harciasabb Indiának adja át a helyét. 

 Harcias India 

Az indiai hadsereg a világ harmadik legjelentősebb hadereje, fegyverzetét szovjet, izrae-

li majd amerikai együttműködés keretében fejleszti. A kínai háború megalázó lezárása (1962) 

óta India katonai fellépései sikeresek és hatékonyak. 

A fegyverkezés kényszerítő ereje évtiezdeken át a Pakisztánnal szembeni kölcsönös 

fenygetés, nem beszélve a Himalája belső vidékein Kinával folyó vetélkedésről. Pakisztán ma 

is fenyegeti Indiának a térségben kialakuló dominanciáját, Észak-India hindu irányításának 

pedig csak a sokszáz milliós muszlim népesség több államba osztottsága mellett van realitása. 

A status quo megőrzéséhez Indiának megfelelő katonai erővel kell rendelkeznie.  

India 2000 óta egyre erősödő regionális hatalmi törekvései
217

 azonban mára már 

eldöntötten védekező pozícióban tartják Pakisztánt. India hatalmas további  erőforrásai, táguló 

nemzetközi horizontja és szárnyaló gazdasági növekedése egyaránt stratégiai előnyöket 

biztosítanak. Az egymillió főt meghaladó állandó indiai hadsereggel, a közel 800 harci 

repülővel India kétszeres túlerőt képvisel, 17 milliárd dollárra nőtt katonai költségvetése
218

 

pedig a muszlim testvérország sokszorosa. Eközben szüntelenül napirenden van a hadsereg 

modernizálása. A haderőfejlesztés elsősorban a légierőre koncentrál, amelyet új harci 

gépekkel, légi elhárító és légtérellenőrző rendszerekkel látnak el. Az USA Indiára mint 
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felnövekvő tengeri hatalomra is számíthat, ha megvalósul az a terv, amelynek keretében 

2025-ig három új repülőgép-anyahajót építenek meg az indiai dokkokban
219

. A katonai 

költségvetés évente kétszámjegyű növekedésre váltott.
220

 A katonai költségvetési 

előirányzatokat a Kargil-háború évéig (1999) rendre nem merítették ki, azóta viszont igen. 

A fiatal indiai köztársaságot csak a Kinával szemben elszenvedett katonai fiaskó 

ébresztette rá a katonai erő igazi jelentőségére. A Kinával való összehasonlítás, verseny és 

szembenállás az igazi nemzetformáló erő. Az addig annyira békehívő állam ekkortól veszi 

komolyan saját hadseregét. A katonai kiadásokat hamarosan megduplázták, s az gyorsan 

elérte a GDP 4,5%-át (1964), fegyveres erők létszáma az azóta eltelt 45 év alatt 

megötszöröződött.  

A dollárérteken számított katonai költségvetés ma stabilan a nemzeti jövedelem 5% 

körül alakul.  

Az óriási létszámú indiai haderő ugyanakkor sajátos belső korlátok közé szorul. A A 

létszám mindössze 25%-a szolgál a gyalogsági lövész, páncélos és tüzérségi alakulatoknál.
221

 

A katonai morált a számos szimbolikus aktusban megtestesülő, a központi politika által táplált 

nemzettudat, az indiai egység tudata táplálja. A verbuválás kizárólag az önkéntességre 

támaszkodik, a katonák azonban rosszul fizetettek, a tisztképzési intézmények  lehetőségei 

korlátozottak, s a hadseregben mindinkább gyakoriak a katonai bíróság előtt végződő 

szolgálati vétségek. A területi elven szerveződő egységek irányítása kusza, és túlságosan 

távolról történik
222

. Az indiai hadsereg az elmúlt évtizedekben számos kis bevetés, így Goa 

elfoglalása, az Operation Blue Star vagy a magashegyi  hadműveletek esetében is sikeresen 

szerepelt, nagyszabású mozgósításának valódi hatékonyságát azonban valójában inkább 

találgatni, mint kiszámítani lehet. 

A külvilágra nyíló India 

A Néhru utáni korszak a befelé fordulás két évtizede, amit a katonai erő visszafogott 

fejlesztése és alkalmazása, valamint a gazdaság politikai szabályozásának ideje volt, mely az 

állami erőforrások és politikai kedvezések elosztása körül forgott. A külső kapcsolatok a 

szegénységével nehezen birkozó kontinensnyi ország formális egyenlősége mellett a két 
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világrendszer közötti egyensúlyozásra és a segélyezésre, gazdasági vagy más  támogatásra 

koncentrált. 

A katonai vagy biztonságpolitikai reflektorfénybe India az 1998-as pohrani nukleáris 

robbantással és a mumbai merényletek kapcsán megélénkült terrorizmusellensségével lépett 

vissza. 

India jelenleg szélesedő nemzetközi kapcsolatrendszerét a partnerekhez fűződő 

viszonyok jellege alapján írhatjuk le. A tágabb indiai szubkontinensen India ma mindenki 

számára kétségbevonhatatlanul vezető hatalom. A regionális együttműködés a dél-ázsiai 

Regionális Kooperáció Szervezetének (SAARC) keretein belül formálódik. A SAARC 1985-

ös létrejötte óta Bangladés, Bhutan, India, a Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán és Sri Lanka 

között fogja össze a „barátság, bizalom és kölcsönös megértés‖ alapján álló 

együttműködést.
223

 Ez Kína kivételével India minden szárazföldi szomszédját magába 

foglalja, és az indiai diplomácia szerint a status quo tiszteletben tartásán alapul. Az állam- és 

kormányfők rendszeres találkozói azonban sokáig érintetlenül hagyták a minden jelentősebb 

szomszéddal meglévő regionális konfliktusokat, és a rezsim két évtizedes története során a 

„szomszédok‖ Indiára mindig is a nyugtalanító „nagy testvérként‖ tekintettek. A tónus és az 

egyeztetések menete 2003, a pakisztáni békefolyamat megindulása után változott lényegesen. 

Az utolsó, 2007-ben Delhiben megtartott csúcstalálkozón a szubkontinens szegénység elleni 

harcában, környzeti problémáinak enyhítésében, a közlekedés visszamaradottságának 

lekűzdésében és hasonlókban való érdekeltségüket hangsúlyozták.
224

 

A teljes ázsiai szintéren India a vezető nagyhatalmak, Kína, Japán és Oroszország, 

valamint az USA partnere. Mintaszerűvé előléptetett atomhatalomként
225

 és a világ 

legnagyobb demokráciájaként az USA számára a kínai nagyratörés lehetséges ellensúlya. 

India azonban nagyságánál fogva szinte magától értetődően tartozik a Biztonsági Tanács 

állandó tagságára aspiráló hatalmak közé, és az USA-val és az EU-val egyaránt tető alá hozott 

stratégiai partnerség is saját külön irányvonalat sejtet.
226
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India számára további, gyorsan növekvő jelentőségű a délkelet- és közép- vagy nyugat-

ázsiai országok köre. Az előbbiek a fokozódó üzleti és kereskedelmi érdeklődés természetes 

célpontjai
227

 utóbbiak az energiától való növekvő sebezhetőség enyhítését kínálják. 

Végül, javarészt ismét csak az energiaéhségtől hajtva, ismét megnő az indiai érdeklődés 

az évtizeden át (jóformán Néhru halála óta) elhanyagolt Latin-Amerika és Afrika iránt is.   

India pénzügyi pozícióját a változatlanul hatalmas külső adósság a felgyorsult gazdasági 

növekedés miatt kevésbé terheli
228

, és ez az elmúlt években az Indiai Nemzeti Bank (RBI) 

növekvő tartalékaival párosul. A külgazdasági nyitást 1990–91-ben éppen a már 

fenntarthatatlan eladósodás kényszerítette ki.
229

 A nemzetközi segélyezési politika a 

világrendszerek versenyének megszűnésével okafogyottá vált, ugyanakkor a nemzetközi 

pénzpiacokon megtöbbszöröződött hitelkínálat várta a gazdaságuk „versenyképességének 

javítására‖ hajlandó és a nemzetközi garanciarendszerbe tagozódó fejlődő országokat. A 

kezelhetetlen adósságtömeg
230

 további hitelezése követelte a nyitást. Ez az engedélyezési 

rendszer fokozatos szűkítését, az állami szektor leépítését, a szociális és egyéb támogatások 

miriádjainak megszorítását és a külföldi tőke, a nemzetközi verseny beengedését egyaránt 

jelentette. A változások, a gazdasági nyitás nyertesei ugyanakkor a hipergazdag indiai keres-

kedőházak, a hazatelepült jómódú indiaiak (NRI)
231

, a Pandzsáb és más vidékek korábban is 

sikeres mezőgazdasági termelői; a szegényellátások, a falusi és szociális fejlesztések elmara-

dása
232

 ugyanakkor a nehezen élő tömegek kiszolgáltatottságának fokozódását jelentette. Az 

ország export potenciálja ma is szerény, ugyanakkor 2000 körül jelentős szolgáltatás-

exportálóként jelent meg a világpiacon. 

Az importfüggés két fájó pontja a fegyverbeszerzés és az energiaéhség. A fegyverkezés 

kényszerítő ereje mindenekelőtt a Pakisztánnal szembeni kölcsönös fenygetés. Pakisztán 

folytonosan fenyegeti Indiának a térségben kialakuló dominanciáját, Észak-India hindu 
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többségű irányításának pedig csak a sokszáz milliós muszlim népesség több államba osztott-

sága
233

 mellett van realitása. 

A most gyorsan iparosodó Indiát a globális energiaversenyben való lemaradás réme 

fenyegeti. Sebezhetősége messze meghaladja Kínáét, nyitása lassúbb, az országot az állami 

energiaszolgáltató rendszerek töredezettsége
234

, energiahiányok
235

 és a fokozódó motorizálás 

növekvő pazarlása
236

 fogja ollóba. Az olajszükséglet kétharmada import, a saját készletek 

csekélyek.
237

 Az évezredfordulón a fosszilis tüzelőanyag fele szén volt, és a széntartalékok 

még hosszú időre elégségesek
238

, azonban a villamos energiaellátó rendszer sajátosságai és az 

olajfüggés az országot gyors lépéskényszerbe hozzák. A nukleáris erőművek fejlesztése
239

 

mellett India a tengeri olajkitermelés fejlesztésébe és világszerte szállító országokkal való 

kapcsolat kiépítésébe fogott, korábban távoli, dél-amerikai partnerek (Venezuela), Irán vagy 

egyes nemrég még „lator‖ országok (Líbia és Szudán) felé egyaránt orientálódva.
240

 

A Szovjetunió megszűnése óta a fegyvervásárlás csak szabadpiaci ügyletet jelenthet, a 

Pakisztánnal való régi szembenállás a gazdasági erőforrások javát köti le. A pakisztáni Pervez 

Musarraf és Vadzspají akkori indiai miniszterelnök által megkezdett közeledés 2004 eleje óta 

szinte látványos. A korábbi populista „krikett-diplomáciát‖
241

 technikai lépések váltották fel. 

Vegyesbizottságok egymást követő fordulókon tárgyalják a kölcsönös kereskedelem korlátai-

nak lebontását, a vízumszabályok lazítását, az egymás közötti közlekedés normalizálódását, a 

határok átjárhatóvá tételét. Jelentős lépéseket tesznek a kulturális csere terén is. Mindez azon-

ban óvatosan elkerüli a konfliktusok fő forrását, a kásmíri válságot, amely 1999 és 2001 kö-

zött a sorban már a negyedik indo-pakisztáni háború kitörésével fenyegetett.
242

 

A hangnem változását jól illusztrálja a Pakisztánban 2007 őszén kialakult 

válsághelyzetre adott szordínós indiai válasz. Miközben az USA Musarraf kormányfőtől a 
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szükségállapot visszavonását követelte, az indiai külügyminisztérium rendkívül óvatos 

hangon nyilatkozott az eddig elért eredméynek megőrzése érdekében: „Sajnálatunkat fejezzük 

ki a Pakisztánban kialakult nehéz helyzet miatt. bízunk benne, hogy a helyzet hamarosan 

normalizálódik és Pakisztán visszatérhet a stabilitás és a demokrácia útjára‖.
243

 

Az USA és India közeledését világpolitikai kényszerek és józanság diktálják. A világ 

„két legnagyobb demokráciája‖
244

 a globális hatalmi játszmában talál egymásra. Az elmúlt 

évtizedek fel nem dolgozott feszültségekkel terhesek. Az USA ellenezte, szankcionálta, majd 

eszközök híján tudomásul vette India atomhatalmát, az érzékeny indiai politikusok azonban 

nem felejtik a korábbi lekezelést és sikertelen nyomásgyakorlást.
245

 A korábbi évtizedek alatt 

a térségben az USA elsősorban Pakisztánra támaszkodott, ez ismét csak fenntartotta a bizal-

matlanságot. 

Az Egyesült Államokban élő mintegy 2 millió indiai
246

 növekvő mértékben katalizálja 

azt a közeledést, amelyre utoljára id. George Bush 2006-os látogatása tett koronát. A létrejött 

„nuke deal‖ India számára a drága nukleáris luxustechnológia importját, Amerikának a nukle-

áris létesítmények javának ellenőrzését tette lehetővé.  

Biztonsági fenyegetések a következő évtized közepéig 

Terrorizmus - EU diaszpóra 

Az Európát érintő legközvetlenebb fenyegetés minden bizonnyal a dél-ázsiai térség beső 

harcaiból kiinduló terrorista tevékenység. Az indiai antiterrorista szolgálatok jelentős 

együttműködésre való elkötelezettsége, az információcserébe való bekapcsolódás és az 

amerikai mintára szerveződő rendőrség és terrorelhárítás
247

 nem szünteti meg az egész 

társadalmi rendbe mélyen beivódott ellentéteket. A viszonylag több erőforrással rendelkező 

központi hatalommal szembenállók könnyebben támaszkodnak modern eszközökre és 

nemzetközi együttműködésre. A nyitottabb gazdasági környezet, az új középosztály hivalkodó 

jóléte, a nyugatosodás jelei, a vidéki szegénység fokozódása ugyanúgy támadásokra 

ingerelhetnek, mint az államszövetség katonai erővel féken tartott területei vagy a nem szűnő 

                                                 
243

 Amelia Gentleman: „India Holds Its Tongue on Pakistan‖ The International Herald Tribune, November 9, 

2007. 
244

 Major General Indar Jit Rikhye: „United States - India Diplomacy Showing Edges‖. IVOANA, Indian Veteran 

Officers Association of North America. April 21, 2006. 
245

 Ashton B. Carter: „America's New Strategic Partner?‖ Foreign Affairs, July/August 2006. 
246

 NRIOL - Non Resident Indians Online, http://www.nriol.com/indiandiaspora/indians-abroad.asp  
247

 B. Raman: India’s counterterrorism strategy. The Rediff Special, 2003 április 6 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 260 

ellenségeskedés a több oldalról követelt szent helyek körül. Az indiai emigránsok jelenléte 

elsősorban Nagybritanniát teszi célponttá, különösen ha egy a térségben kibontakozó újabb 

atlanti antiterrorista együttműködés igyekezne rendet teremteni az afgán és pakisztáni 

határvidékeken. Az európai, keresztény, jómódú utazók és  menedzserek célponttá válhatnak, 

és ezt a kockázatot a fokozódó európai és indiai gazdasági összefonódás közvetlenül nem 

befolyásolja.  

Nukleáris fenygetés 

A pokhrani robbantások óta India nagy utat tett meg a nemzetközi nukleáris biztonsági 

rendszerbe való beilleszkedés felé. A nukleáris technikával való rendelkezés a magas nemzeti 

önértékelés és a globális szintéren való új helykeresés eszköze, míg katonai célokra való 

alkalmazása még fenyegetésként is nehezen képzelhető el. 

Kiújuló háború Pakisztánnal 

A Pakisztánnal való hullámzó ellenségeskedés a két állam alapvető politikai legitimitá-

sát fejezi ki, ezért gyors megszűnésére éppúgy nehéz gondolni, mint a végre rendelkezése álló 

központi fejlesztési erőforrásokat pocsékoló eszkalálódását. A csapatok felvonultatása, nyilat-

kozatháború, a belső támadók kölcsönös támogatása nyilvánvalóan napirenden marad. Azt, 

hogy hogyan állnak folyamtosan ugrásra készen egymással szemben, jól mutatta a viszony 

2008 novemberi mumbai vérfürdő utáni ismételt kiéleződése. Gyanítható, hogy a többi biza-

lomerősítő intézkedés a krikettcsapatok cseréjétől a kereskedelmi megállapodásokig kirakati 

lépés marad. 

Szegénység, környezetromlás, emigráció   

A szubkontinens elsősorban Bangla Dést, a Doáb, a Dekkán egyes vidékeit érintő 

legfenyegetőbb folyamat az emberi környezet, mindenekelőtt az agrárkörnyezet
248

 pusztulása. 

A szárazság vagy az az alapvető élelmiszerárak katasztrófális emelkedése embertömegek soha 

nem látott rohamaihoz vezethet, a pániktól Az Európai  Úniónak minden bizonnyal a 
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gazdasági növekedéséhez való hozzájárulásánál vitálisabb érdeke a vidékek és társadalmi 

csoportok közötti szélsőséges egyenlőtlenség csökkenése és az indiai vidék, a megmaradt 

erdő- és faállomány, a hagyományos fajtastruktúra és az élő környzet megőrződése. A 

részleges nyomorúságában destabilizálódó vagy militarizálódó, katonai erővel féken tartott 

szubkontinens mindenképpen Európát is elérő hullámokat vet.  

Nagyhatalmi újraelosztás 

Miközben a belső szegénységet és leromlást általában jól tolerálja, az újra hangjára 

talált indiai elit alkalmat kereshet erejének bizonyítására. Míg a Kinával vagy Pakisztánnal 

való nagyobbszabású konfliktus teljesen értelmetlen volna, India a nemzetközi közösség 

jóváhagyása  nélkül is felléphet belső vagy külső dél-ázsiai ellenlábasai ellen, vagy valamely 

hosszas nemzetközi vitájára tehet próbaként katonai erővel pontot. 

A Biztonsági Tanács rezsimjének legalább középtávú újratárgyalása ugyanakkor Indiát 

a fokozódó és az Egyesült Államokkal már kibontakoztatott nemzetközi együttműködés 

érdekeltjévé teheti. A vezető európai hatalmak az atlanti egypólusú világrenddel szemben az 

új kihívóikkal való kiegyezés útján tehetnek legtöbbet az európai biztonságért.  
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Dr. Réti Ervin - Yahuda Lahav 

Meddig jutottunk – merre tartunk?  

Válság és kilátások a Közel-Keleten 

 

A Közel-Keleten rendszerint képesek megtalálni a legésszerűbb megoldást, de csak 

azután, hogy minden más ésszerűtlen lehetőséget kipróbáltak – ezt Aba Eban izraeli külügy-

miniszter mondta négy évtizeddel ezelőtt és szinte prófétainak tűnő megállapítása azóta is 

számtalanszor beigazolódott. 

Gázai tanulságok 

Így volt ez legutóbb, 2009 januárjában, a gázai konfliktus esetében is. Ennek értékelé-

sét megnehezíti, hogy még az alapvető számadatokban sincs azonosság. Palesztin források 

szerint a három héten át tartó harcokban 1434-en vesztették életüket, köztük 235 fegyveres 

Hamasz-aktivista, 239 rendőr, illetve 960 civil, köztük sok gyermek. Az izraeli adatok 1166 

palesztin áldozatról szólnak: ebből 709 volt a Hamasz-harcosok, valamint más szervezetek 

fegyvereseinek száma, míg saját veszteségük 13 katona volt, akiknek csaknem fele „baráti 

tűzben‖, a különböző egységek közötti kommunikációs problémák következtében, saját löve-

dékektől jutott pusztulásra. A két fél egymást teszi felelőssé „a hadviselés nemzetközileg el-

fogadott szabályainak‖ megszegéséért is. A palesztinok azt állítják, hogy az izraeli katonák 

számos polgári célpontot támadtak, leggyakrabban egy ENSZ által fenntartott iskolát említe-

nek, s többek között olyan tiltott eszközöket használtak, mint a fehérfoszfor. Az izraeliek vi-

szont hangsúlyozzák, hogy a Hamasz „élő pajzsként‖ használta a nőket és gyermekeket. Me-

cseteknél, iskolaudvarokon állították fel a rakétakilövőket, a szervezet legfőbb vezetői kórhá-

zakban bujkáltak. Hozzáteszik, hogy mindent elkövettek a civil veszteségek elkerülése érde-

kében, ez az első öt napban sikerült is, de később az élő pajzs alkalmazása következtében ez 

egyre nehezebb volt s becsúszhattak tévedések, hibák is a gyors helyszíni döntéskényszer mi-

att. 

Abban mindkét oldal egyetértett, hogy a konfliktust saját sikerének könyvelte el. 2008. 

december 19-ig törékeny formában ugyan, de mégis tűzszünet állt fenn. Egy év alatt a palesz-

tinok 424 rakétát, illetve gránátot lőttek ki izraeli területre, főként a legközelebbi településre, 
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Szderotra, ami szórványos ellenakciókat váltott ki, de egy bizonyos határt kölcsönösen nem 

léptek túl. Akkor a Hamasz felmondta a tűzszünetet, s a következő napon huszonnégy rakéta-

támadás érte Izraelt, ezúttal a valamivel távolabbi településeket is. Amennyiben a Hamasz 

részéről egyáltalán volt stratégiai megfontolás a lépés mögött, az egy magasabb szintre átte-

vődő állandó idegháború, a saját tömegek lelkesítése, a rivális Fatah háttérbe szorítása és a 

fokozottabb iráni támogatás elérése volt. Amikor már végbement az izraeli támadás, megpró-

báltak rokonszenvet kelteni maguk iránt, a civil áldozatok kihangsúlyozásával. Izrael, amikor 

megindította akcióját, gyors csapást kívánt mérni a gázai „terrorista infrastruktúrára‖, szét 

akarta bombázni az egyiptomi-gázai határon húzódó úgynevezett Philadelphi-folyosó alatt 

húzódó kétezer csempész-alagút zömét, mert ezeknek működése gyakorlatilag hatástalanná 

tette a Gázával szemben alkalmazott izraeli blokádot. Ezen az oldalon sem hiányoztak a bel-

politikai indítékok, a támadás közvetlenül az előrehozott választások előtt zajlott le. 

A nem kevés áldozattal járó harcok befejeződtek, az izraeli csapatok kivonultak az 

övezetből, de a patthelyzet változatlanul fennmaradt. A Hamasz érzékeny veszteségeket szen-

vedett, de alapvető katonai potenciálja és politikai befolyása megmaradt, azóta is érik elszórt 

támadások Izraelt. Az alagutakat „újratermelik‖, s addig nem is várható változás, ameddig 

Egyiptom nem akarja, vagy nem tudja lezárni azok kijáratait. A napi nehézségek ellenére a 

lakosok többsége egyelőre nem fordult szembe a Hamasszal, pontosabban az  erős, fegyveres 

központosított hatalom miatt sem láthatók ilyen jelek. Miközben Nyugat-Európa bizonyos 

köreiben hatást értek el a gázai civilek elleni támadások dokumentumai, az arab országokban, 

s a Fatah dominálta Cisz-Jordániában – a kötelező verbális kirohanásokon kívül – nem került 

sor valóban hatékony szolidaritási akciókra, elsősorban a Hamasz, valamint Irán iránti bizal-

matlanság miatt. 

 Végül figyelemreméltó momentum, hogy hónapokkal a gázai akció után, távirányítás-

sal működtetett, pilóta nélküli izraeli robotgépek, Eilattól 1400 kilométerre, szudáni területen 

megsemmisítettek egy 17 tehergépkocsiból álló konvojt. Ez olyan iráni Fadzsr rakétákat is 

szállított, amelyek képesek lettek volna elérni Tel Aviv-ot, illetve a dimonai izraeli atomköz-

pontot. (Külön kérdés, ha ez a légi akció nem sikerül, a szállítmány átjuthatott volna-e mint-

egy ezer kilométeres távolságot  egyiptomi területen megtéve, az alagutak bejáratához?) 
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Új konfliktusmodell a térségben 

A gázai események tömör áttekintése azért is lényeges, mert valójában egy új közel-

keleti konfliktusmodellről van szó. Izrael és az arab országok között négy háború zajlott, ket-

tőt az előbbi, kettőt az utóbbiak robbantottak ki. (1948-49, 1956, 1967, 1973.) Izrael 1982-es 

libanoni behatolása is ide sorolható, jóllehet valójában nem a két ország, a két hivatalos had-

sereg háborúja volt, hanem a Libanon földjén „államot az államban‖ megvalósító palesztin és 

egyéb milíciák jelentették az ellenfelet.   Ezek a hidegháborús periódus, ha úgy tetszik szabá-

lyos, hagyományos helyi háborúi voltak, jóllehet az 1956-os szuezi összecsapásból Párizs és 

London is részt vállalt, az Egyesült Államok és a Szovjetunió pedig mindvégig a fegyverszál-

lítók között voltak. 

A 2006-os libanoni konfliktus, amelynek során Izrael a déli országrészben hatalmat 

gyakorló siita Hezbollah ellen lépett, valamint a gázai összecsapás egy újfajta, nem hagyomá-

nyos, helyi konfliktus körvonalait rajzolják fel. Sokan ide sorolják a palesztin nemzeti felkelé-

sek, az intifádákkal szembeni fellépést is, de ez vitatható, hiszen főként belbiztonsági, s nem 

katonai akciókról volt szó. Ennek a modellnek jellemzője, hogy Izrael a Zahal, a védelmi erők 

bevetésével él, miközben a másik oldalon – bizonyos határokon belül – jól felfegyverzett, 

megfelelően kiképzett, a terrorizmus eszközeit is használó etnikai-vallási alapon szerveződött 

milíciák állnak.(Egyszerűsítés lenne azonban ezeket a hadműveleteket a terrorizmus elleni 

műveletekre szűkíteni, mert a Hamasz vagy a Hezbollah megpróbálnak például maguknak 

tömeges társadalmi támogatást biztosítani – nem mindig eredmény nélkül.) 

Az eddigi tapasztalatok szerint, ezek az új típusú konfliktusok nagyon rövid ideig ki-

engedhetik a gőzt, de átmeneti megoldásokra sem képesek. Gáza bizonyíthatta, hogy a sok-

szor öngerjesztő feszültség milyen könnyen csaphat katonai akciókba, de a fegyverek túlere-

jével sincs mód valódi és tartós rendezést elérni. 

Háborúk másként? 

A közel-keleti prognózisok mindig veszélyt hordoznak magukban, hiszen, ahol nem 

lehet megmondani, mi volt, hogyan lehet előre jelezni, mi lesz? Ennek ellenére valószínű, 

hogy belátható időn belül (jelentsen ez 2015-öt …) nem következik be egy háború Izrael és az 

arab országok között. Ezt támasztja alá, hogy Izraelnek alapvetően rendezett a viszonya két 

szomszédjával, Egyiptommal és Jordániával, ami pedig a másik kettőt illeti: Szíriával, török 

közvetítéssel, tárgyalások vagy inkább tapogatózások folynak, Libanon esetében viszont a 
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rendezés feltétele hiányzik, hiszen nehéz központi hatalomról és akaratról beszélni, az ország 

teljes széttagoltsága miatt. (A Közel-Keletem szállóigévé lett mondás szerint, Egyiptom nél-

kül nem lehet háborúzni, Szíria nélkül nem lehet békét teremteni.) 

Annál kevésbé lehet a következő fél évtizedben kizárni a gázai összeütközéshez ha-

sonló konfliktusokat, ezek bármikor és bárhol (értsd: Gáza, Ciszjordánia, Dél-Libanon) kirob-

banhatnak, ameddig a palesztin kérdés nem rendeződik. Jellemző adat: a gázai halottak nél-

kül, 2008-ban 133 izraeli katona és biztonsági ember halt meg ellenséges fegyveres akciók 

következtében, összefoglaló palesztin adatok nincsenek – s mindez egy olyan szakasz mérle-

ge, amely december második feléig „békeévnek‖ számított. 

Eközben jelentkezik egy voltaképpen új, sok tekintetben meghatározó, külső tényező 

is, Irán. Teherán a közel-közép-keleti térség vezető hatalma szeretne lenni, de ezt eleve gátol-

ja, hogy nem arab ország s a lakosság 95 százaléka az iszlám siita irányzatát követi a szunnita 

arabokkal szemben. Mélyek a történelmi ellentétek, de például az Irak és Irán közötti, nyolc 

esztendőn át tartó háború, a Szaúd-Arábiával kirobbant viszályok, s folytathatnók a sort, eleve 

óvatosságot ébreszt és gyanakvást kelt az arabokban. Ezért próbál Irán megfelelő előretolt 

hídfőállásokat biztosítani Libanonban, az ottani nagyszámú siíta közösség, valamint annak 

rohamcsapataként működő Hezbollah, illetve a szélsőséges palesztin szervezetek, elsősorban 

a Hamasz körében. Ezek a szervezetek erőteljes iráni befolyás alá kerültek, ami aligha változ-

hat, miután Teherán a főszponzor, a fegyverszállító, sőt hellyel-közzel az ideológia-

szolgáltató. (Amosz Jadhin, az izraeli katonai hírszerzés főnöke szerint a Hezbollah akár 

negyvenezer Kasszam és Katyusa rakétával rendelkezhet.) Ugyanakkor fenti szervezetek sok-

szor „gyalogok‖ az iráni sakkjátszmában, s elképzelhető, hogy Teherán ezen a területen tesz 

engedményeket vagy viszont engedményeket Washingtonnak, például a nukleáris ügyekben, 

más vitákban. Az iráni befolyás növekedése előidézhet olyan hatást is, hogy Libanon központi 

kormánya, vagy a Hamasszal versengő palesztin szervezetek jelentősebb támogatást kaphat-

nak az arab országoktól.    

Nehézkes békefolyamat 

Ebben a helyzetben a térség következő időszakának kulcskérdése, miként alakul a bé-

kefolyamat, lehet-e haladás az izraeli-palesztin tárgyalásokon. Ez akkor is érvényes, ha a Kö-

zel-Keleten a tárgyalások sokszor párhuzamosan zajlanak a fegyveres konfliktusokkal. Más 
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azonban, ha ezek a nem kizárható konfliktusok valójában a tárgyalási pozíciók erősítését 

szolgálják, s megint más, ha kizárólagosan a tárgyalások helyébe lépnek. 

A békefolyamat gyakorlati kezdetének (noha titkos tapogatózások, s főként fegyver-

szüneti, technikai jellegű megbeszélések előtte is voltak) talán Szadat 1977-es jeruzsálemi 

útját tekinthetjük. Ez elindította azokat a tárgyalásokat, amelyek eredményeképpen Izrael és 

Egyiptom viszonya alapvetően rendeződhetett. Több mint egy évtizeddel később, tevékeny 

norvég közreműködéssel megvalósuló, izraeli-palesztin tárgyalások következtek, s ezek elve-

zettek a viszonyuk alapvető elveit meghatározó oslói egyezményhez. (Meg a kölcsönös Béke 

Nobel-díjakhoz …) Ezzel megnyílt a lehetőség a jordániai-izraeli diplomáciai kapcsolatok 

felvételéhez, sőt de facto, több mérsékelt arab országgal is normalizálódott a kapcsolat. Rend-

kívül óvatos és gyakran bizonytalankodó kísérletek történnek Irak, Marokkó, Tunézia, vala-

mint az Öbölmenti országok részéről is. (Más kérdés, hogy a radikális arab erők, valamint az 

iszlám fundamentalisták állandó erős nyomása, „árulózása‖ időnként bizonytalanná teszi eze-

ket a viszonyokat, amelyeket az érdekeltek nem mindig vállalnak szívesen a nyilvánosság 

előtt is.) 

Ami a közeljövőt illeti, az egyiptomi-izraeli és a jordániai-izraeli kapcsolatokat elvben 

nem fenyegeti a leépülés veszélye. Előfordulhat, hogy amennyiben a helyzet más területeken, 

például a palesztin kapcsolatokban kritikussá válik, hazahívják a nagyköveteket, vagy 

elhalasztanak bizonyos rendezvényeket, de ez a lényeget nem érinti. Minden valószínűség 

szerint tehát fennmarad a kapcsolatok jelenlegi szintje és intenzitása, s az izraeli-palesztin 

tárgyalásokon bekövetkező legkisebb haladás is tovább javíthatja azt. Mindkét ország eseté-

ben felvetődik természetesen az iszlám fundamentalisták nyomása, de ha nem következik be 

gazdasági összeomlás, nem tudják majd fokozni befolyásukat. Egyiptomban átmeneti káosz-

szal fenyegethet Mubarak elnök esetleges, „fizikai‖ távozása, s az eddigi ismeretek alapján 

utódnak kijelölt fia hatalomba helyezése. A reális alternatíva egy olyan puccs lehet, amelynek 

során rangidős katonai vezetők veszik át az irányítást, de ebben az esetben sem valószínű egy 

szakítás Izraellel, semmiképpen sem kockáztatnák az ezzel is összefüggő, javuló amerikai 

kapcsolatokat.  

A legproblematikusabb szomszéddal, Szíriával látszólagos holtpont alakult ki, de a 

verbális hadviselés ellenére, mégsem került sor katonai akciókra, sőt mint említettük, török 

közreműködéssel folyik bizonyos párbeszéd. Természetesen a legkomolyabb akadály, hogy a 

korábban Szíriához tartozó, mintegy 6-700 négyzetkilométeres, magaslati helyzeténél fogva 

stratégiai jelentőséggel bíró Golan-fennsíkot Izrael az 1967-es háborúban elfoglalta, majd 
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1982-ben annektálta. A legtöbb szakértő azonban egyetért abban, hogy – megfelelő feltételek 

esetén – akár ezen is változtatni lehet, nem szólva róla, hogy a haditechnika fejlődése azóta 

erősen csökkentette, viszonylagossá tette a Golan fontosságát. Libanonnal nem jöhettek létre 

tárgyalások, hiszen a kormány csak nyomokban képes uralni országát, s joggal tart belső, ra-

dikális, a központi hadsereggel egyenértékű, ha nem harcképesebb fegyveres alakulatokkal 

rendelkező ellenzékétől. (Pontosabban a Hezbollah annyiban rendhagyó ellenzéket képezhet, 

hogy a „kint is vagyok, bent is vagyok‖ gyakorlatával, időnként teljes oppozícióban van, 

időnként minisztereket küld a kormányba, s azon belül is megkísérli a nyomásgyakorlást. Jó-

val korábban ugyanis szívesen bojkottálta a választásokat, újabban azonban igyekszik kihasz-

nálni a kínálkozó parlamenti lehetőségeket is.)  Minden a libanoni belső állapotoktól függ, s 

ha nem történik változás, akkor – hivatalos állami vezetőinek szubjektív szándékaitól függet-

lenül – előbb jöhet létre megállapodás Damaszkusszal, mint Bejruttal. 

A békefolyamat kulcskérdése tehát az izraeli-palesztin tárgyalások ügye. Közvetítők 

sora lépett fel, gyakran nem is eredmény nélkül, háttér támaszként kialakult a „kvartett‖ (az 

Egyesült Államok, Oroszország, az Európai Unió és az ENSZ részben egyetértő, részben 

egymás rovására is nagyobb befolyást szerezni kívánó négyese), az akkor még Arafat fémje-

lezte palesztin vezetés pedig első ízben mutatott hajlandóságot komolyabb tárgyalásokra. 

Igaz, szinte állandó politikai tudathasadással. Az arab, illetve angol nyelven elhangzott ellen-

tétes tartalmú nyilatkozatok, a hercehurca a PFSZ Chartájának Izrael államiságát elutasító 

cikkelye körül, jelezhették, hogy miközben a nemzetközi színtéren szavahihetőséget akartak 

szerezni maguknak, nem adták fel a versengést a legszélsőségesebb álláspontot elfoglaló 

irányzatokkal. 

A norvég fővárosban, több bonyolult tárgyalási forduló után, létrejött a megegyezés 

elvi alapjait felvázoló oslói egyezmény, majd 2000-ben, az amerikai elnök részvételével, 

Camp David-ben tartott megbeszéléseken, Arafat és Barak, akkori izraeli miniszterelnök, az 

elhangzott kijelentések szerint, eljutott egy 95 százalékos megoldáshoz. (A kiszivárgott hírek 

szerint egyedül Jeruzsálem jövőjét illetően nem közeledtek a vélemények.) Akkor állt fel, 

vagy inkább pattant fel, nem kis meglepetésre Arafat a tárgyaló asztaltól. A jelek szerint nem 

merte és nem akarta vállalni a kompromisszumot, félt attól, hogy a szélsőségesek „forradal-

mi‖ jelszavakkal fogják előzni, ha megvalósít egy valóban reális egyezkedést. 

Igazi előrelépés azóta sem történt. Az Egyesült Államok, már Bush elnöksége alatt, 

2003-ban közzétette a Road Map (Útiterv) elnevezésű elképzelését. Ez szakaszokban kívánta 

volna létrehozni a palesztin államot. Látszólag technikai, valójában lényegbeli változást jelen-
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tett, hogy minden szakasz lezáródását követően, a felek együtt tekintik át az eredményeket, s 

ily módon kölcsönös biztosítékokat nyerhetnek, nem lépték-e át a megállapodásokat. Ezt az 

elképzelést, némi vita árán, a kvartett is magáévá tette. 2007-ben, ismét amerikai részvétellel 

Annapolisban próbálták elmozdítani holtpontjukról a tárgyalásokat, de megint nem sikerült. 

Azóta, hol vannak, hol teljesen hiányoznak a tárgyalásra utaló jelek, de előrelépés nem tör-

tént, az Útiterv befagyott… 

A palesztin államiság kérdése 

A palesztin-izraeli tárgyalásokon – már amikor megtartották azokat – sok fontos kér-

dés került napirendre. Többek között a visszatérés joga, tehát a hajdani palesztin menekültek, 

s leszármazottaik többmilliósra növekedett tömege (pontos adatok nincsenek!) hova, mikor, 

milyen feltételek között térhetnének vissza, vagy ennek elmaradása esetén milyen anyagi el-

lenszolgáltatásra lennének jogosultak. Jeruzsálem státusza, amelyre mindketten saját főváros-

ukként pályáznak. A Ciszjordániában (a Jordán nyugati partján) létesített zsidó telepek  jövő-

jéről is szeretnének döntést kicsikarni. Ezek sem könnyű kérdések, de esetleges megoldásuk 

feltételeként, létre kell hozni egy palesztin államot. Ezért mindennek alfája és omegája a pa-

lesztin államiság. 

A hosszú éveken keresztül eredménytelenül húzódó tárgyalásoknak, e tekintetben két-

ségtelen eredménye lett: mindkét fél egyetértett a kétállamos alakzattal, tehát abban, hogy 

Izrael mellett egy önálló palesztin államnak kell létrejönnie. 

Csakhogy a részletek már sokkal bonyolultabbak, s kérdések egész sora vár megvála-

szolásra. Csupán néhányat említünk: 

Elképzelhető-e egy „kétszárnyú‖ palesztin állam (sokan a hajdani Pakisztánt említik 

elrettentő példaként), Gázában és Cisz-Jordániában, a mai testvérháborús állapotok mellett? 

Ha egyáltalán igen, miként lehet ezt, a minimális egységet biztosító összeköttetést, Iz-

rael területén keresztül megvalósítani? Reálisak lehetnek-e az erre vonatkozó alagút vagy 

felüljáró tervek, ki fedezné a dollár milliárdokat felemésztő beruházásokat? 

Miként vonnák meg a végleges határokat, mi lehet a megszállt területeken létrehozott 

zsidó települések illetve a határ menti, arab lakta izraeli falvak sorsa? Elképzelhetők-e terület-

cserék, amit elsősorban a nagyobb jólétben és biztonságban élő izraeli arabok elleneznének? 
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Mennyiben lenne egy palesztin állam gazdaságilag életképes, milyen fokon működne 

együtt Izraellel? 

Hogyan osztanák el a szűkös vízforrásokat, miután a víz az olajjal vetélkedő „stratégi-

ai nyersanyag‖ a térségben? 

Milyen fokú lenne a palesztin állam demilitarizáltsága, milyen biztonsági garanciákat 

kaphatna Izraelt, elejét lehetne-e venni Irán vagy más országok túlzott külső befolyásának? 

Ezek után elképzelhető, hogy egy palesztin állam gyakorlati létrehozása során még 

hány és hány kérdés várna megválaszolásra. Tehát még akkor sem lenne egyszerű a helyzet, 

ha mindkét fél egységesen, határozott megegyezési szándékkal, őszinte kompromisszum-

kereső igyekezettel ülne le a tárgyaló asztalhoz, de ettől ma még igen messze vagyunk. Sőt, 

ha lehet, alapvetően romlott a helyzet az új izraeli kormány hatalomba kerülésével, elsősorban 

a palesztin államiság vonatkozásában történt visszalépés. 

A 2009 koratavaszán megtartott előrehozott izraeli választások nyomán, rendkívül ne-

hezen állt össze az új koalíció. (A negyven miniszter s a négy miniszteri rangú államtitkár azt 

jelzi, hogy minden partnernek maximálisan kedvére kellett tenni.) Kezdettől fogva nem lehe-

tett vitás, hogy miniszterelnök csak a 120 tagú Kneszetben 27 mandátumot elért Likud párt 

elöltje, Netanjahu lehet. A szélsőségesen jobboldali, valamint a vallási pártok őt támogatták. 

Ez elég is lett volna az izraeli viszonyokat tekintve, biztos 55 százalékos többséghez, de a 

korábban már kormányzati tapasztalatokat szerző Netanjahu nem akart a kiszámíthatatlanul 

szélsőséges erők teljes mértékű túsza lenni. A Háárec találó megjegyzése szerint, Netanjahu 

ebben az esetben egy olyan összetételű kormány miniszterelnöki székébe kényszerülhetett 

volna, amit semmiképpen sem szeretett volna megalakítani. Ezért a Likud-tól balra (a cent-

rumban s a balközépen) is koalíciós társakat keresett. A középutas Kadima (Saron alapította, 

Olmert vezette miniszterelnökként, amíg korrupciós ügyei miatt nem kényszerült lemondásra, 

majd Cipi Livni, az előző külügyminiszter vette át a stafétabotot) nem fogadta el az ajánlatot, 

mert nem akart másodhegedűs lenni, amikor egy mandátummal többet szerzett a választáso-

kon a Likudnál. Végül a Barak vezette Munkapárt csatlakozott, elsősorban vezetőjének sze-

mélyes ambíciói miatt (megtartotta a védelmi miniszteri tárcát), de ez tömeges kilépésekhez 

vezetett, s az amúgyis visszacsúszott pártban akár teljes szakadást kódol. 

Az új kormányt, jóllehet parlamenti többségét egyelőre nem lehet kétségessé tenni, 

hosszabb távon életképtelennek ítélik. Izraelben ez gyakran van beprogramozva, az állam 61 

esztendős fennállása óta ez a 32. kormány, tehát egy-egy kabinet átlagosan két esztendeig sem 
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volt hivatalban. Bemutatkozása mindenesetre vihart keltett, hiszen Netanjahu első hazai és 

washingtoni nyilatkozataiban elvetette a kétállamos megoldást, külügyminisztere, Avigdor 

Lieberman pedig még ennél is tovább ment. 

Az új izraeli kormányvezetők ellentervet ajánlottak. Ezek szerint a palesztin problémát 

– idézzük – a „gazdasági demokráciával „ lehetne megoldani. Vagyis olyan mértékben fej-

leszteni a palesztinok lakta területek gazdaságát, ezáltal a lakósság életszínvonalát, hogy eltá-

volodjék a harcias fundamentalizmustól, terrorizmustól. Lieberman külön monstre tervet sür-

getett Kelet-Jeruzsálem arab népességének felemelésére (ők, mint Izrael fővárosának lakói 

más státusban vannak, mint a Cisz-Jordániában élők). A külügyminiszter tárgyalási feltétel-

ként még azt is követelte, hogy a palesztinok ismerjék el Izraelt zsidó államként. Tehát nem 

egyszerűen az állam elismerését akarja, ami természetes követelmény, hanem kiemelné annak 

jellegét s ezzel nyilván az  izraeli arabok, valamint az egész arab világ kritikáját az „elismerő 

palesztinokra‖ zúdítaná.  

Az új izraeli álláspontban van bizonyos logika, hiszen el lehet mondani, hogy akiknek 

van mit vesztenie, nem jelentkeznek tömegesen öngyilkos merénylőnek. Ezzel együtt azonban 

irreális, s tárgyalási alapot sem képezhet. A palesztin nemzeti identitás mára ugyanis – rész-

ben természetes módon kialakulva, részben mesterségesen is gerjesztve – olyan fokot ért el, 

hogy nem lehet visszaút. A palesztin államiságot nem lehet mással pótolni vagy kiváltani. Az 

izraeliek arról sem nyilatkoztak, hogy mi történnék ebben az esetben az immár 103 ország 

által elismert Palesztin Hatósággal, amely a szuverén, önálló államiság csirájaként működik, 

vajon miként tudhatnák áthidalni Gáza és Cisz-Jordánia eltérő viszonyait? A jelenlegi meg-

szállás, vagy katonai ellenőrzés hosszú távú fennmaradása nem lehetséges, már csak azért 

sem, mert a palesztinok demográfiai rátája sokkal magasabb az izraelinél, bevándorlási hul-

lámok sem várhatók, tehát a népességi arányok keményen változhatnak a szűken vett térség-

ben, s nem Izrael javára. A legszélsőségesebb izraeli körök abban látnák a megoldást, hogy a 

gázai övezet Egyiptommal, a Nyugati Part pedig Jordániával egyesüljön,de ezt sem a palesz-

tinok, sem az arab államok nem akarják, s így végrehajthatatlan lenne. 

A „gazdasági demokrácia‖ tehát elvetélt kísérlet, arról most ne is szóljunk, hogy ki 

állná a számlát. Izraelt ugyan Európánál valamivel kisebb mértékben érintette a válság, de így 

is nagy a belső gazdasági elégedetlenség, elképzelhetetlen tehát, hogy az izraeli adófizetők 

finanszírozzák e tervek költségeit. Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa ugyancsak nem 

rendelkezik az ehhez szükséges anyagi eszközökkel, még a korábbi mértékben sem, ráadásul 
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miért támogatná azt a megoldást, ami szemben áll a palesztin államiságról vallott eddigi néze-

teivel. 

Izrael és az iráni veszély 

A Netanjahu-kormány, s kövesse azt bármilyen más összetételű kabinet, természetesen 

tisztában van azzal, hogy a palesztinokkal való komoly tárgyalásokat, valamint a palesztin 

államiság ügyét nem lehet leseperni az asztalról vagy bármilyen módon megkerülni. A visz-

szakozás, a gazdasági demokrácia irreálisnak tűnő ötlete, minden jel szerint két tényezővel 

kapcsolatos. Izrael számára az iráni  veszély lett az új prioritás, a nukleáris fegyvereket birto-

kolni kívánó, hordozó eszközökkel (rakéták, repülőgépek)  máris rendelkező, hetvenöt milliós 

Iszlám Köztársaságban látja a fő veszélyt. Mind lehetséges közvetlen ellenfélként, mind a 

Hamasz, a Hezbollah s néhány kisebb terrorista szervezet háttér hatalmaként. (Az izraeli vé-

delmi erők több hadgyakorlaton egy iráni támadás elleni védekezést gyakorolták, Iránban 

pedig a „kedvezőtlen időjárásra‖ hivatkozva – egyébként gyönyörű idő volt! –lemondták a 

központi repülőnap parádéját, mert hírek terjedtek el egy esetleges izraeli légi rajtaütésről az 

összevont harci repülőgépek ellen. 

Izrael természetesen szövetségeseket keres, mindenekelőtt Washingtont szeretné meg-

nyerni egy Iránnal kapcsolatos diplomáciai, végső soron akár katonai fellépéshez. Az Obama 

kormány viszont időt hagyna Iránnak s kompromisszumos megoldásban reménykedik. Érthe-

tő, ha Irak és Afganisztán mellett, miközben otthon a gazdaság válságával küzd, nem sietne 

egy újabb front megnyitásával. Az amerikai-izraeli viszonyban ezért jelentkeztek halványabb 

vagy erősebb egyet nem értési jelek. A Bush adminisztráció alatt, a lényeges kérdésekben 

szinkronban lehetett a két ország álláspontja, de miután mindkét országban, a korábbiakkal 

szemben eltérő színű kormányzat lépett hatalomba, bizonyos mértékig átrendeződött ez a vi-

szony. Nincs és nem is lehet szó alapvető ellentétekről, a közel-keleti válságban „egymásra 

vannak ítélve‖, de kölcsönösen jelentkezett némi mozgástér a saját taktikai elképzelések elő-

térbe állítására, sőt  nyomás gyakorlására. 

Mindez annyit jelent, hogy Izrael elsősorban az iráni nukleáris hatalom kialakulásának 

megakadályozását helyezné előtérbe, s a palesztinokkal való tárgyalásokat inkább jegelné, 

míg az Egyesült Államok Irán esetében kérne időt, miközben visszatérne az Útitervhez, az 

önálló palesztin állam létrehozásának szükségességéhez, ezáltal az arab államok rokonszenvét 

is biztosítva a maga számára. Volt viszont az új amerikai elnöknek egy olyan megjegyzése, 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 272 

amely rendkivül fontosnak tűnik: az Útiterv csak akkor éledhet újjá, ha a palesztinok képesek 

megegyezni egymás között egy hiteles nemzeti képviselet, vagyis általánosan elfogadott s 

felhatalmazással bíró tárgyaló delegáció kijelölésére. 

A palesztin mozgalom belső helyzete 

Egy, a fő törekvéseiben egységes palesztin nemzeti mozgalom létrejötte azonban vál-

tozatlanul várat magára. A jelenlegi helyzet ugyanakkor egy sajátos és furcsa fejlődéstörténet 

következménye. A Hamasz, a gázai övezet 1967-es megszállása után, végső soron izraeli bá-

báskodással jött létre. (Például izraeli anyagi segítséggel épültek mecsetek tucatjai a terüle-

ten.) Az elképzelés szerint, ezt a vallási mozgalmat szánták az Arafat vezette, s Iszlám jelsza-

vai ellenére, alapjában világi Fatah riválisának, megosztva a mozgalmat. Időközben azonban 

erőre kaptak a fundamentalista vallási irányzatok, s a Hamasz elszabadult hajóágyúvá vált. 

Arafat, minden ellentmondásával, nem zárt ki bizonyos kompromisszumokat, s azokat, tekin-

télyével, hatalmi játszmáival át tudta erőltetni, el tudta fogadtatni. A Hamasz viszont hajtha-

tatlan álláspontra helyezkedett. 

Az átlag-palesztin azonban nem elsősorban a politikai szélsőséget láthatta a Hamasz-

ban. A szervezet kórházakat, iskolákat létesített, nagyszabású szociális programot bonyolított, 

(Dél-Libanonban, a Hezbollahnak is van ilyen tárdalom-építő tevékenysége) s éles ellentétévé 

lett a korrupciós botrányok mocsarába süllyedt, nagy nemzetközi segély pénzeket „lenyúló‖ 

Fatahnak. Arafat halálával eltűnt az a vezető, aki fedezte mindezt, még inkább lejáratódott a 

szervezet. Nemzedéki összecsapások is zajlottak, a Fatah régi gárdája főként olyanokból állt, 

akik Tunéziából és máshonnan irányítottak, míg a Hamasz fiatal vezetése két intifádát, felke-

lést vitt végbe, ott a helyszínen, elsősorban Gázában, de a Nyugati Parton is. Ezért nem oko-

zott igazi meglepetést, amikor 2006-ban megtartott választásokon a Hamasz csaknem 45 szá-

zalékos szavazataránnyal megszerezte a legitim hatalmat az övezetben, de a másik ország-

részben is jó eredményt könyvelhetett el. A sors iróniája lehetett, hogy az amerikaiak szor-

galmaztak elsősorban egy szabad választást, s ezen a viszonylag szabad választáson, éppen az 

következett be, amit semmiképpen sem kívántak. 

A Hamasz azonban nem élt a demokratikus lehetőséggel, ami egy széleskörű felhatal-

mazással létrejöhetett volna. Egy évvel választási győzelme után, 2007-ben véres polgárhábo-

rú robbant ki, majd gyakorlatilag puccsszerűen átvett minden hatalmat a gázai övezetben. 

Azóta Gáza „Hamasztán‖ lett, ahol belül elfojtanak minden bírálatot, másfajta véleményt, s 
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kifelé pedig a legagresszívebb magatartást tanusítják. Változatlanul érvényben van a Hamasz 

alapító okírata, amelynek bevezetője Izrael felszámolását tűzi legfőbb feladatául,  22. fejezete 

pedig a zsidókat teszi felelőssé, többek között, a francia forradalomért, az Ottomán Birodalom 

bukásáért, a kommunizmusért s az ENSZ megalakításáért. Gáza az elszigeteltség, az izraeli 

blokád, a nemzetközi bojkott miatt különösen nehéz gazdasági helyzetbe került, ám ennek 

felelőseit  máshol keresik, s a gyűlölethullámokkal, főként a fiatalokat sikerül elképesztő mó-

don indoktrinálni, elég a kiképzési, felvonulási képekre utalni. De például, miközben az igazi 

női egyenjogúság várat magára, mind több lányt, sőt gyermekes anyát toboroznak az öngyil-

kos merénylők táborába. Nem mindenki nélkülözik azonban, a már említett alagút-gazdaság a 

Hamaszhoz szegődött hivatalnokoknak, biztonsági  embereknek kiemelt jövedelmet biztosít, 

burjánzik a korrupció, ki gondolna ma komolyan a vesztegetések elleni hajdani küzdelmekre.  

A Hamasznak vannak erősségei Cisz-Jordániában is, de a másik országrész alapvetően 

a Fatah befolyása alatt áll. Ennek vezetője formailag Mahmud Abbasz, a Palesztin Hatóság 

elnöke (Már 2009 elején újjá kellett volna választani, de nem lehetett a választásokat megtar-

tani, s állandóan vitatják mandátumát.) A Fatah több irányzatra szakadt, működnek égisze 

alatt éppúgy kimondottan terrorista csoportok, mint a politikai realitásokat vallók. Abbasz 

idős és gyenge, az egyensúlyt bonyolult politikai manőverezéssel igyekszik fenntartani. Hol 

több, mikor kevesebb sikerrel. Általános vélemények szerint, a Fatahot egy erőskezű, kariz-

matikus vezető menthetné meg, s a legtöbb ezzel kapcsolatos kombináció Marvan Barguti 

nevét említi. Az 51 esztendős politikus, száműzetésben és otthon, szinte minden mozgalmi 

poziciót betöltött már, a kilencvenes években szervezője és vezetője volt a többtízezres 

Tanzim milíciának, döntő szerepe volt a Cisz-Jordániai Intifáda kirobbanásában. 2002-ben az 

izraeli hatóságok terrorizmus gyanúja miatt bebörtönözték, s jelenleg is életfogytig tartó bün-

tetését tölti börtönében ugyanakkor többször tárgyalt palesztin, sőt izraeli személyiségekkel, s 

a békefolyamat híveként nyilatkozott. Ezért tartják olyan vezetőnek (s ne feledjük, hogy eb-

ben a térségben a vezető szerepe nagyobb lehet, mint a világ más tájain), aki képes lehet a 

Hamasz ellensúlyát megteremteni. Szóba került már szabadon bocsájtása, a titkos tapogatózá-

sok eddig nem vezettek eredményre, de minden valószínűség szerint, előbb-utóbb bekapcso-

lódhat a Fatah tevékenységébe, akár minőségi változást is előidézve. 

Egy palesztin egységkormány, Hamasz-Fatah nagykoalíció elemi érdeke lenne az ösz-

szes feleknek. Csak így képzelhető el, hogy valódi tárgyalásokra kerüljön sor, a Hamasz, a 

tűzszüneten túl, hajlandó legyen egy átfogó békerendezést elfogadni, s a megállapodásokat be 

is tartsák, képesek legyenek betartatni. De ilyen elvárás mutatkozik azok részéről is, akik Gá-
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za újjáépítését segítenék. A nemzetközi tanácskozásokon 4.4 milliárd dollár ajánlottak, s ha a 

nemzetközi tapasztalatok szerint, az ilyen összegek nem is folynak be az utolsó centig, jelen-

tős pénzekről van szó. Ám a nemzetközi közösség, de még az arab államok többsége sem haj-

landó ezt úgy folyósítani, hogy kizárólag a Hamasz ellenőrizze a felhasználást.  

Az egység helyreállítására rendszeres kísérletek történnek, de kézzelfogható eredmény 

nélkül. Közvetítőkben nincs hiány, a legaktívabbaknak az egyiptomiak mondhatók, a palesz-

tin belső helyzet normalizálására megkezdett tárgyalások is Kairóban zajlottak le, már a gázai 

összecsapásokat követően. Három kérdésben elméletinek mondható egyezségre jutottak. 

Nemzeti egységkormányt alakítanak. Az elhalasztott elnökválasztásokat 2010 január 25-én 

tartanák meg. Végül öt közös bizottság létrehozását határozták el, ezek hivatottak, többek 

között,  a választási törvényt kidolgozni, a választások rendjéről gondoskodni, a biztonsági 

erők összetételét meghatározni. 

Mindez biztatónak tűnhetne, de már az elvi megállapodások pillanatában felmérhették, 

hogy nem mennek át a gyakorlatban. A választási rendszerre vonatkozólag, alapvető különb-

ség mutatkozik abban, hogy az kinek a javát szolgálja. Hasonló a helyzet a rendfenntartó-

biztonsági erőket illetően, mind a Hamasz, mind a Fatah a saját helyzetét erősítené. A nemzeti 

egységkormány létrejötte érdekében Abbasz elnök lemondatná Szalam Fajjad kormányfőt (ő 

nevezte akkor, amikor a gázai övezetben a Hamasz átvette a hatalmat, így hatásköre csak 

Cisz-Jordániára volt érvényes), hozzájárulna egy pártsemleges, a nyugati támogatóknak elfo-

gadható, szakértői kormányhoz, arra viszont a Hamasz mond nem-et. A gázai újjáépítés ügyé-

ben a közvetítő egyiptomiak tettek indítványt, miszerint annak logisztikai központját a Ha-

masz hozza létre, de az egységkormány ellenőrzése mellett. A Hamasz ezt is elutasította. 

Nem történt tehát előrelépés, s a belátható jövőben sem várható ilyesmi. A palesztinok 

ezért igazán nem is bánják, hogy az izraeli kormány sem törekszik komoly tárgyalásokra, 

mert így át lehet hárítani a felelősséget. 

Következtetések 

Nem könnyű tehát reális előrejelzést adni a közel-keleti válságtérség következő öt évé-

re vonatkozóan. A tömör elemzés után talán mégis kijelenthető: 

 Ami a válság egészét illeti, rövidtávon teljes holtpont, középtávon esetleges rész 

megállapodások várhatók. 
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 Izraeli-palesztin viszonylatban a tárgyalási keretek fennmaradnak, közvetítők je-

lentkezhetnek, de lényeges előrelépés nem várható. 

 A nagyszabású katonai összecsapások elmaradnak, de a tűzszünetek bizonytala-

nok lesznek, s előfordulhatnak új típusú, nem államok, hanem Izrael s egyes 

fegyveres milíciák közötti részháborúskodások 

 Izrael és az arab államok közötti viszony alapvetően nem romlik, Szíria és Liba-

non esetében adódhatnak közeledések. 

 Erőfeszítések történhetnek Irán szorosabb bevonására mind a régió, mind a világ 

konfliktusainak rendezésébe. Ezek sikere főként azon múlik, hogy Iránon belül, 

hogyan alakulnak az erőviszonyok, Valószínű a változási folyamatok elkezdődé-

se, de rendkívül lassan fognak végbe menni. 

 Izraelen illetve a palesztin mozgalmon belül rendszeres kísérletek történnek va-

lamiféle egység kialakítására. Erre Izraelben, a kiterjedtebb önvédelmi reflex, 

valamint a demokratikus berendezkedés miatt (időelőtti választások lehetősége, a 

nyilvánosság ellenőrző szerepe stb.) nagyobb valószínűség van. A palesztinok 

kizárólag saját erejükkel és eszközeikkel nehezen lehetnek képesek rendezni so-

raikat, pozitív változás egy hasonló iráni fejlemény lenyomataként jelenhet meg. 

Ugyanakkor a gazdasági válság s a külföldi támogatás csökkenése a radikalizá-

lódás irányába taszíthat. 

 Világpolitikai szinten, szavakban mindenki a válság rendezésének szükségessé-

gét hangsúlyozza majd, nem lesz  híja konferenciáknak, különmegbízotti kör-

utaknak. Elsősorban amerikai részről, inkább pótcselekvési szinten, mivel az 

Obama-adminisztráció, a bel- és külpolitikai problémák közepette, nemigen vál-

lal eredménnyel alig kecsegtető, fokozott kockázatot. Sem az ENSZ, sem az EU 

nem valószínű, hogy belemenne egy újabb békefenntartó misszióba, például a 

gázai övezet határán, s az anyagi segítségnek is ésszerű korlátokat szabnak. A 

kvartett negyedik tagja Oroszország, s „kültagja‖, Kína  továbbra is ott lesz a 

próbálkozásoknál a politikai haszonszerzés reményében, komoly kockázatok és 

áldozatvállalás nélkül. Vagyis a jelenlegi szinten. 

 Csak egy rövid megjegyzés erejéig: az EU országaiban, a válság hatásaként, va-

lamint a sokszor egyoldalú propaganda következtében, számolni lehet az anti-
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szemitizmus erősödésével, annak mind jobb-, mind baloldali megnyilatkozásai-

val, hellyel közzel történő radikalizálódásával. 

 

Összegezésképpen: a közel-keleti válság a jövőben aligha mozdulhat el holtpontjáról. 

Optimálisan a súlyosabb katonai jellegű konfliktusok kiszűrése, a tárgyalások formális folya-

matosságának fenntartása, az érdekeltekkel történő sokoldalú kapcsolatok, konzultációk foly-

tatódása várható el. 
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Kis-Benedek József (PhD.)  

Az iszlám világ jelenlegi helyzete 

 

Mértékadó elemzések szerint (pl. az Egyesült Államok Hírszerző Közössége: Global 

Trends 2025 című anyaga) a világ népessége 2025-ig 1,2 milliárd fővel nő, ami azt jelenti, 

hogy a jelenlegi 6,8-ról 8 milliárdra emelkedik. A lakosság létszámának növekedése ugyan-

akkor rendkívül aránytalan, Afrikában és Ázsiában jobban, míg az Egyesült Államokban, Ka-

nadában, Európában és Japánban kevésbé nő. A létszámnövekedés víz-, élelem- és energiael-

látási nehézségeket okoz. Évente kb. egy millió migráns érkezik, főként Észak-Afrikából és a 

Közel-Keletről Európába. Itt jelenleg is 15-20 millió muzulmán él, számuk 2025-re 25-30 

millióra fog növekedni, zömük városokban kíván letelepedni. A letelepedés oktatási, kulturá-

lis, vallási beilleszkedési nehézségeket jelent, beleértve a nők sajátos helyzetét is, de nem 

mellőzhetők olyan kevésbé lényegtelen kérdések sem, mint például a beilleszkedés, a család-

egyesítés kérdése sem. 

Ugyanakkor még egy ilyen magas szintűnek minősíthető elemzés sem ad világos vá-

laszt olyan kényes kérdésekre, hogy összekapcsolható-e az iszlám vallás a terrorizmussal; az 

iszlámot ideológiaként fogja fel, a terrorizmus okaként pedig a rossz gazdasági körülménye-

ket említi
249

. A szakirodalomban óriási eltérésekkel találkozhatunk a kérdést illetően. Igen 

óvatosan fogalmaz a mértékadó szakirodalom olyan kérdésekben, vajon várható-e, hogy az 

iszlám világ hosszabb távon (30-50 év) meghódítja Európát, figyelembe véve, hogy annak 

lakossága csökkenő tendenciát mutat. Milyen hatásokkal, következményekkel kell számolni? 

Esetleg elűzhetők a muzulmánok Európából? Ez nyilvánvalóan abszurd, de néhány európai 

állam szélsőséges köreiben ez is felmerül. Az iszlám zárkózottságának mennyire lehet oka a 

több évszázados konfliktus, amelynek következtében az elmúlt években erősödött a funda-

mentalizmus, az alapokhoz való visszatérés. Mennyire növekszik az arab világ befolyása, 

vagy inkább jelentőségének hanyatlásával kell számolnunk? Észak-Afrika egyik legveszélye-

sebb, al-Kaida kötődésű terrorszervezete, a GSPC szerint az Egyesült Államokat csak egy 

Egyesült Iszlám Államok győzheti le
250

. A szervezet célja három pontban összegezhető: egye-

                                                 
249

 Forrás: David G. Muller, Jr. Improving Futures Intelligence (International Journal of Intelligence and 

Counterintelligence Vol 22 Number 3 Fall 2009. page 385,86. 
250

 Ezt a megállapítást az algériai Igehirdetés és Harc Szalafita Csoport 

(The Salafist Group for Preaching and Combat – Group Salafist pour la Prédecation et le Combat – GSPC) he-

lyezte honlapjára 9/11 után. Forrás: David G. Muller, Jr. Improving Futures Intelligence (International Journal 

of Intelligence and Counterintelligence Vol 22 Number 3 Fall 2009. page 51. 
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síteni a dzsihádizmust az al-Kaida „ernyője‖ alá, öngyilkos merénylőket toborozni és küldeni 

Irakba és Afganisztánba, illetve merényleteket szervezni Európában és Észak-Amerikában. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy sem a NATO, sem az EU a 

terrorizmus okai között nem említi az iszlám vallást, ami természetesen érthető, de igen mér-

sékelt hangnemben fogalmaznak az iszlám fundamentalizmus és a terrorizmus összefüggései 

között is. Ezen a területen az elmúlt években, de különösen az amerikai adminisztrációváltást 

követően változás történt. Ma már világosan megállapítható az a tendencia, hogy a 9/11-et 

követő felfogás lényegesen megváltozott, míg akkor a nemzetközi közösség számára az elsőd-

leges kihívás a terrorizmus volt, ma már ez nem állítható egyértelműen, még az Egyesült Ál-

lamok esetében sem
251

. Az is megállapítható, hogy a terrorizmussal kapcsolatos fenyegetések 

gyakran politikai célt, esetleg napi érdekeket szolgálnak. A Bush-időszak elmúltával az ame-

rikai adminisztráció rádöbbent azokra a károkra, amit az igen kemény iszlámellenesség oko-

zott az Egyesült Államoknak, de a vele szövetségben lévő államoknak is. Nem véletlen, hogy 

az Obama-adminisztráció a megbékélésre, a kapcsolatok normalizálására törekszik, amelynek 

első manifesztációja volt a kairói beszéd.
252

 Maga a terrorizmus szó is dehonesztáló az arab 

államok szemében. Az sem véletlen, hogy a mai szóhasználat inkább a felkelők, szélsősége-

sek stb. megnevezést használja, elkülönítve céljában és eszközeiben a valódi terrorcselekmé-

nyektől. Ehhez értelemszerűen hozzájárult az is, hogy a terrorizmus a muzulmán államok el-

len is irányul, sőt ha Irakot és Afganisztánt nem számoljuk, még akkor is a legtöbb áldozat a 

muzulmán világban keletkezett. 

A mai iszlám világ sajátosságai között kiemelendő a síita vonal erősödése a szunnitá-

val szemben, ami mögött egyértelműen Irán áll. A folyamat markánsan nyomon követhető a 

2010-es iraki választások eredményében is, a folyamat pedig tartósnak ígérkezik. 

Igen fontos annak hangsúlyozása, hogy Európában nemcsak a dzsihád harci formájá-

val találkozhatunk, hanem a kulturális és morális dzsiháddal is, ami talán fontosabb, mint a 

katonai változat
253

. A kulturális és morális dzsihád lényege, hogy a kitaszítottság, a muzulmán 

testvérek tömeges pusztítása a válságkörzetekben miatt frusztrált személyek korukra, nemük-

                                                                                                                                                         

 

 
251

 A CIA értékelése szerint a legnagyobb kihívást ma a gazdasági válságkezelése jelenti és nem a terrorizmus 

leküzdése. 

 
252

 2009. június 4-én a kairói egyetem mintegy háromezres hallgatósága előtt Barack Obama egyórás beszédet 

tartott, új kezdetet szorgalmazva az Egyesült Államok és muszlim világ közötti viszonyban. 
253

 Részletesebben lásd Abdel Bari Atwan: The Secret History of Al Qa’ida című könyvét. 
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re, hátterükre és státuszukra való tekintet nélkül könnyen radikalizálódhatnak. Ehhez segítsé-

get nyújtanak a radikális imámok, jó táptalaj és kiképző hely a börtön és a dzsihádista honla-

pok. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az EU államokban a terroristák negyede uniós 

állampolgár. 

Az európai muzulmán közösségek és a terrorizmus 

Az európai muzulmán lakosság arányát az alábbi táblázat szemlélteti
254

. Fontos annak 

kiemelése, hogy az egyes államokban élő muzulmánok különböző eredetűek (észak-afrikai, 

pakisztáni, török), ebből adódóan más-más sajátosságokkal és kötődésekkel rendelkeznek. A 

tanulmányomban ezek elemzésére nem térek ki, de a kérdés fontosságát mindenképpen hang-

súlyozni kívánom. Ugyancsak nem elemzem az egyes európai államokban élő muzulmánok 

helyzetét, mert az külön tanulmány témája lehetne. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora elté-

rés van a franciaországi, vagy a zömében török származású németországi muzulmánok között, 

vagy milyen belső vitákat okoz a Svájcban lévő főként boszniai eredetű muzulmánok beil-

leszkedése, illetve a minaretek építése elleni kampány. Jóllehet Magyarországon a muzulmán 

lakosság létszáma alacsony, itt is viták folynak az imahelyek létesítése kapcsán, még ha egy-

előre nem a nagy nyilvánosság előtt (ez elsősorban média kérdése).  

 

Ország Létszám Ország %-os 

arány 

Franciaország 4 549 

213 

Albánia 70,0 

Németország 3 049 

961 

Bosznia-

Hercegovina 

40,0 

Albánia 2 494 

178 

Macedónia 30,0 

Szerbia és Mon-

tenegró 

2 274 

126 

Szerbia és Mon-

tenegró 

21,0 

                                                 
254

 Forrás: Válaszok a terrorizmusra II. A politikai marketing csapdájában. (Szerkesztette: Tálas Péter) 

Mágustúdió, Budapest, 2006. 
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Nagy-Britannia 1 631 

919 

Ciprus 18,0 

Bosznia-

Hercegovina 

1 610 

190 

Bulgária 12,2 

Spanyolország 1 008 

532 

Franciaország 7,5 

Olaszország 987 

751 

Hollandia 6,0 

Hollandia 984 

449 

Ausztria 4,7 

Bulgária 908 

942 

Svájc 4,4 

Macedónia 613 

578 

Svédország 4,0 

Ausztria 384 

680 

Németország 3,7 

Belgium 362 

753 

Belgium 3,5 

Svédország 360 

070 

Dánia 3,0 

Svájc 329 

532 

Nagy-Britannia 2,7 

Ukrajna 237 

126 

Spanyolország 2,5 

Dánia 162 

970 

Szlovénia 2,5 

Ciprus 140 

423 

Luxemburg 2,0 
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Görögország 138 

688 

Olaszország 1,7 

Norvégia 73 

488 

Norvégia 1,6 

Románia 66 

989 

Görögország 1,3 

Magyarország 60 

041 

Horvátország 1,3 

Horvátország 58 

446 

Málta 0,8 

Belarusz 5 

1502 

Magyarország 0,6 

Szlovénia 50 

488 

Litvánia 0,6 

Portugália 36 

981 

Ukrajna 0,5 

Litvánia 21 

579 

Belarusz 0,5 

Csehország 20 

482 

Írország 0,4 

Írország 19 

676 

Észtország 0,4 

Finnország 10 

446 

Portugália 0,35 

Luxemburg 9 371 Románia 0,3 

Észtország 6 000 Csehország 0,2 

Lengyelország 3 090 Finnország 0,2 

Málta 3 000 Izland 0,1 
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Szlovákia 2 715 Szlovákia 0,05 

Lettország 458 Lettország 0,02 

Izland 321 Lengyelország 0,008 

Szlovákia 2 715 Szlovákia 0,05 

Lettország 458 Lettország 0,02 

Izland 321 Lengyelország 0,008 

A londoni, a madridi merényletek és az egyre növekvő számú európai terrorfenyegeté-

seket valamint letartóztatásokat követően a terrorizmussal foglalkozó szakemberek, de a köz-

vélemény körében is jogosan merül fel a kérdés, mekkora Európa terrorfenyegetettsége, hol és 

mikor várható merénylet. Az események elemzése alapján megállapítható, hogy a merényle-

tek meghiúsulása főként a hatóságok határozott fellépésén és nem a terroristák szándékán 

múlt. A londoni merényletek után – amint azt a brit hatóságok jelezték – csak Nagy-

Britanniában legkevesebb kétezer potenciális öngyilkos merénylő létezését feltételezik. Ha-

sonló jelenségek tapasztalhatók Németországban és Spanyolországban is
255

. A madridi me-

rénylet elkövetőinek 2007 februárjában megkezdett tárgyalása bizonyítja, hogy az észak-

afrikai csoportok sokkal aktívabbak, mint azt korábban a hatóságok feltételezték. A nyilvá-

nosságra került adatok azt is bizonyítják, hogy a marokkói iszlám, illetve algériai szalafita 

csoportok tevékenysége messze túlnő Spanyolország határain. Ezt alátámasztja a Spanyol 

Hírszerző Ügynökség (Centro Nacional de Inteligencia – CNI) 2006 novemberében nyilvá-

nosságra hozott anyaga is
256

. A merényletek feltárását szolgáló nyomozások új csoportokat is 

felderítettek (például Operation Nova, amely iszlám szélsőségesekből áll), de ismertté vált az 

is, hogy milyen hatékonyan működnek együtt az algériai, marokkói, mauritániai és afganisz-

táni veteránok. Az iszlám radikális szervezetek részéről Európában három sajátosság mutatha-

tó ki: puha célpont elleni támadások előkészítése (például tömegközlekedési eszközök), tö-

megpusztító eszközök beszerzésére való törekvés, valamint öngyilkos merénylők alkalmazá-

sa. A mikor és hol kérdésre szinte lehetetlen választ adni, hiszen a politikát, a nemzetközi 

kapcsolatokat és a terrorizmust erősen befolyásolja a nemzetközi környezet is (nem véletlen, 

hogy Nagy-Britanniában elemezték azt is, hogy a Dél-Irakból történő kivonulás milyen hatás-

                                                 
255

 A Német Alkotmányvédő Hivatal adatai alapján Európában legalább 14 iszlám szélsőséges szervezet 

tevékenykedik, ezek valamennyien megtalálhatók Németországban is. Forrás: David G. Muller, Jr. Improving 

Futures Intelligence (International Journal of Intelligence and Counterintelligence Vol 22 Number 3 Fall 2009. 

page 58. 
256  Az M11 néven futó eljárás megtalálható a http://www.elpais.es/static/especiales/2006/auto11M/ elpais_auto.html?numpag=1 honlapon. 

http://www.elpais.es/static/especiales/2006/auto11M/%20elpais_auto.html?numpag=1
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sal lehet a brit terrorfenyegetettségre). Az említett befolyásoló tényezőkből azonban kétségkí-

vül lehetőség nyílik bizonyos trendek megállapítására. Ezek közül az alábbiak a legjelentő-

sebbek: 

 A terrorizmus elleni küzdelem (USA értelmezés szerint háború) évekig folyta-

tódni fog. 

 Az al-Kaida mint a hálózatok hálózata hosszú távú fenyegetést jelent, még akkor 

is, ha a képessége jelentősen csökkent. 

 A dzsiháddal hosszú ideig együtt kell élni, ami nem csak a válságkörzetekben, 

hanem a koalíciós erők honi területén is folytatódik (természetesen nem egyfor-

ma intenzitással). 

 Növekedik a szervezett bűnözés és a terrorizmus közötti kapcsolat a pénzügyi 

feltételek és a logisztikai biztosítás érdekében. 

 Fokozottabban előtérbe kerül a tömegpusztító fegyverek (TÖPFE) alkalmazásá-

nak igénye; a TÖPFE megszerzésének bonyolultsága miatt inkább mérgek, 

vegyszerek felhasználása várható.
257

 

 Európában számolni kell azzal, hogy a merényleteket Észak-Afrikából, illetve 

egyéb térségekből legálisan vagy illegálisan Európába érkező terroristák, illetve 

helyi állampolgárok követik el.  

 Rendőri és nemzetbiztonsági szolgálatok aggódnak amiatt a tény miatt, hogy a 

terrorista szervezetek igen gyorsan igyekeznek pótolni a letartóztatott személye-

ket és toboroznak újakat. Ezek között több olyan személy is előfordul, akinek 

semmilyen korábbi ilyen jellegű háttere nincs. Carl Heinrich Bauer, Észak-

Rajna-Westfália rendőrfőnök helyettese szerint: ‖Németországban az al-Kaida 

hálózatokat felszámolják, vagy már felszámolták. Azonban ha egy terroristát le-

tartóztatnak, helyét egy, kettő, három, vagy több személy azonnal betölti
258

‖. 

Megjegyzendő, hogy ez a megállapítás nemcsak Németországra jellemző. 

 

                                                 
257

 2010. áprilisában a 47 állam részvételével Washingtonban tartott proliferáció ellenes konferencia fő célja 

annak megakadályozása, hogy nukleáris eszközök terroristák kezébe kerülhessenek. 
258

 Forrás: David G. Muller, Jr. Improving Futures Intelligence (International Journal of Intelligence and 

Counterintelligence Vol 22 Number 3 Fall 2009. page 64. 
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Az észak-afrikai muzulmánok bevándorlása Európába 

Ha az európai muzulmán közösségek helyzetét vizsgáljuk, nem mellőzhető az észak-

afrikai bevándorlók, illetve potenciális bevándorlók helyzete. 2001. szeptember 11-ét követő-

en Európa különböző országaiban számos marokkói, algériai, tunéziai, líbiai személy letartóz-

tatása jelzi a radikális iszlám csoportok jelenlétét és egyre nagyobb aktivitását. Fontos azon-

ban nyomatékosan kiemelni, hogy a radikalizálódás személyekre, csoportokra és nem általá-

ban az Európában élő muzulmánokra vonatkozik, hiszen többségük igyekszik beilleszkedni, 

megélhetési forrást találni és lojális a befogadó állammal szemben. A befogadó államok – 

jóllehet szinte valamennyien a NATO, vagy/és az Európai Unió tagjai – igyekeznek az uniós 

előírásokat figyelembe venni, ugyanakkor a bevezetett intézkedésnek megvannak a nemzeti 

sajátosságai is, amelyek szoros összefüggésben állnak a fenyegetettséggel. 

Az észak-afrikai államokból az Európába történő bevándorlás az elmúlt század 60-as 

éveiben kezdődött, oka pedig a nyugat-európai munkanélküliség volt. A 80-as években a be-

vándorlók (menekültek) új hullámával találkozhatunk, az ekkor érkezők azonban hazájukat 

elsősorban azért hagyták el, mert jelentős mértékben és gyorsan romlottak a megélhetési lehe-

tőségek. A gazdasági menekültekkel együtt számos olyan személy is érkezett Európába, aki-

ket politikai tevékenység miatt üldöztek hazájukban, ugyanakkor az európai demokratikus 

országok menedéket kínáltak számukra. A politikai menekültek között megtalálhatóak voltak 

a mérsékelt, de a radikális irányzatok képviselői is. 

Az iszlám ellenzéki csoportok radikalizálódásához természetesen hozzájárult az 1979-

es iráni forradalom sikere, amely iszlám alternatívát kínált az észak-afrikai lakosoknak szülő-

hazájukban és a befogadó országokban is. Az iráni forradalmat követően gyorsan reagált a 

szunnita irányzat is, amely propagandával, pénzzel igyekezett az iráni befolyást ellensúlyozni. 

Az ellensúlyozás bevált módjává vált a szociális tevékenység és az adományok rászorulókhoz 

történő eljuttatása. A szaúdi pénzekből sok mecset épült Európa-szerte, ahová egymás után 

érkeztek az imámok, akik hangoztatták, hogy a muzulmánoknak elsősorban muzulmánoknak 

kell lenniük. 

Az észak-afrikai bevándorlók (menekültek) radikalizálódásához nagymértében hozzájá-

rult a Szovjetunió afganisztáni háborúja, amelyben több tízezer észak-afrikai muzulmán vett 

részt a „hitetlen kommunisták‖ ellen. Harcukat az Egyesült Államok és az Öböl-államok is fi-

nanszírozták. Mindez nem jelentette azt, hogy ezek a személyek nyugat-baráttá váltak volna és 

igen távol álltak a nyugat értékeinek elfogadásától, de taktikai okokból elfogadták a támogatást. 
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A harcosok között a legnagyobb számban algériaiak és egyiptomiak voltak. Afganisztánban 

megtanulták az ellenállást, a dzsihádot, Afganisztán pedig a különböző országokból érkezett 

ellenállók ideológiájának és fegyveres harcának valódi iskolájává és találkozóhelyévé vált. Az 

észak-afrikai nyugatbarát országok Tunézia, Egyiptom, Marokkó humanitárius tevékenységként 

fogták fel a küldetést, és keveset törődtek azzal, hogy fegyveres harcba is keveredtek, sőt az 

egyiptomi kormány még a börtönökből is kiengedte a radikálisokat azért, hogy a dzsihádot in-

kább külföldön, mint otthon folytassák. 

Az eredmény azonban ellenkező hatást váltott ki, több hazatért dzsihád harcos saját ál-

lama korrupt szekuláris politikai rendszerének megdöntésére törekedett. Így alakultak meg az 

Európában ma is aktív szerepet játszó iszlám ellenállási szervezetek. Az afganisztáni eufória 

hamar elmúlt, hiszen az észak-afrikai államok biztonsági szolgálatai igyekeztek lokalizálni a 

rendszer ellen fellépő csoportokat. 

Kadhafi líbiai elnök az iszlám militánsok ellen hadjáratot hirdetett, vagy egyszerűen 

eltávolíttatta az országból a dzsihádistákat. Hasonló jelenséggel találkozhatunk Tunéziában is. 

Algériában a rezsim nehezebb helyzetbe került, amelynek oka az, hogy az afganisztáni vete-

ránok létszáma magas volt, ugyanakkor Algériában sokan támogatták a militánsokat. Az 

eredmény ismert, közel egy évtizedig tartó polgárháború zajlott az országban. Kedvezőbb volt 

a helyzet Marokkóban, mivel onnan viszonylag kevesen mentek Afganisztánba, a marokkói 

hatóságok pedig képesek voltak az iszlám szélsőséges erők felszámolására, vagy legalábbis 

tevékenységük korlátozására. A folyamatos támadások miatt az iszlám szélsőséges erők szá-

mára két lehetőség kínálkozott, vagy visszatértek Afganisztánba, vagy politikai menedékjogot 

kértek nyugat-európai államokban, ahol azt többnyire meg is kapták. A politikai menedékjog 

azonban több szélsőségest nem tántorított el attól, hogy tevékenységét folytassa. Néhányan 

visszamentek Afganisztánba, Boszniába, Csecsenföldre vagy egyéb helyekre, illetve támoga-

tást nyújtottak újabb harcosok kiutazásához. Többen – főként az algériai származásúak – lo-

gisztikai támogatást (pénz, fegyver, búvóhely stb.) nyújtottak az algériai háborúban résztve-

vőknek. 

A 90-es évek végére – annak ellenére, hogy az al-Kaida aktivizálódott és felszólított a 

keresztesek és a zsidók elleni támadásokra – az iszlámista harcosok csalódtak, hiszen nem 

valósult meg az arab országokban ígért iszlám állam (kalifátus), sőt saját országukban és a 

háborús helyeken is csapdába kerültek. Sokan közülük nem tudtak visszatérni saját hazájukba, 

a szaúdi és szudáni támogatások is kezdtek elmaradni. A származási helyük biztonsági szolgá-

latai több személy ellen körözést adtak ki, így helyzetük egyre nehezebbé vált. Ezek alapján 
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érthető, hogy legjobb lehetőség számukra valamelyik európai országban történő letelepedés 

volt, ami biztonságot nyújtott számukra, lehetőséget kínált a vallás gyakorlására, saját közös-

ségekben történő letelepedésre anélkül, hogy volt hazájuk biztonsági szolgálatai zaklatták 

volna őket. Ez érvényes volt azokra is, akiknek nem állt szándékában a beilleszkedés, hanem 

folytatni akarták az al-Kaida által terjesztett ideológia megvalósítását. Az Észak-Afrikából 

Európába érkezettek ideológiailag megosztottak, hatást gyakorol rájuk a befogadó ország és 

az anyaország is, azonban sajátosságként emelendő ki a nacionalizmus. Ha Európában meg-

vizsgáljuk a mecsetekben folyó tevékenységet, első látásra megállapítható, hogy marokkói, 

líbiai, algériai, vagy török származású hívek látogatják. A terrorista  merényletek – például a 

madridi – megosztják az arabokat, hiszen megjegyzéseket tesznek azokra, akik például Ma-

rokkóból érkeztek. A radikálisok körében kialakult az a vélemény, ha nem tudnak anyaorszá-

guk kormánya ellen fellépni, akkor azt az országot támadják, amely támogatja szülőhazájuk 

politikáját. Ez a felfogás viszont könnyen találkozik a nyugat-ellenes érzelmekkel, ami az 

arab világban a politikai iszlám egyik vezérlő motívuma. 

Az elmúlt években Nyugat-Európába érkezett észak-afrikai muzulmánok kevésbé át-

politizáltak a 90-es években érkezettekhez képest. Kivételt képeznek a marokkói bevándorlók 

(menekültek), akiknél az afgán tapasztalatok kevésbé mutathatók ki. Annál inkább érzékelhe-

tőek azonban azok a szélsőséges érzelmek, amelyek a marokkói belső helyzet miatt alakultak 

ki az emberekben. A menekültek csalódottak, többnyire alacsony iskolázottsággal rendelkez-

nek, szegények, és nagy hatást gyakorol rájuk a Marokkót jellemző szalafita, vahabita ideoló-

gia. A marokkói hatóságok keményen felléptek ellenük Több embert letartóztattak, így igye-

keznek megakadályozni egy, a casablancaihoz hasonló merényletet, de az okokat nem szünte-

tik meg. Ezek a radikális irányzathoz tartozó személyek európai országokban (főként Spa-

nyolországban, Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban) fejtenek ki radikális tevé-

kenységet. 

A marokkói származású radikális személyek esetében tapasztalható, hogy – ellentétben 

az afganisztáni ihletésű csoportokkal – igyekeznek politikai tevékenységet kifejteni, amely 

alapvetően az Iszlám Testvériség ideológiáját követi (iszlám törvénykezés elfogadtatása, küzde-

lem az európai iszlám jogaiért). Eszközeik, módszereik főként békés természetűek, így ellentét-

ben állnak a merényleteket követelő afgán vonallal, így mérsékelt alternatívát jelentenek az al-

Kaida ihletésű radikális szervezetekkel szemben. Ugyanakkor a szervezetek átfedéseiből az is 

megállapítható, hogy soraikban megtalálhatók radikális elemek is, akik menedéket találnak a 

szervezetekben, egyben lehetőségük van valódi tevékenységük konspiráltabb fedésére. A radi-
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kális nézetekre különösen fogékonyak az újonnan – főként illegálisan – Európába érkezettek, 

akik alacsony iskolázottságúak, frusztráltak és dühösek. Ezek a személyek természetesen nem 

képesek egyedül terrorcselekményeket végrehajtani, megélhetésüket gyakran bűnözésből – fő-

ként lopásból – finanszírozzák, ugyanakkor a terrorszervezetek számára jó alanyokat, potenciá-

lis tagokat jelentenek. Motivációik között nem elhanyagolható az a tény sem, hogy nyugatelle-

nesek, ugyanakkor kapcsolódnak szülőhazájukhoz is, amit többnyire nyomorúságos helyzetük 

miatt kellett otthagyniuk. Befogadó országuk és eredeti hazájuk kapcsolata – ha érzékelik, hogy 

a Nyugat támogatja az ottani rendszert – szintén radikalizmust szülhet. Kellő fenntartással kell 

kezelni a nyugat-ellenességet is, mert az gyakran inkább USA-ellenesség, pontosabban fogal-

mazva a mai amerikai külpolitika közel-keleti régióban alkalmazott módszerei ellen irányul. 

Észak-afrikai militáns csoportok Európában 

Európában több, az afganisztáni háborúban gyakorlatot szerzett iszlám szélsőséges 

csoporttal találkozhatunk, amelyek a szalafita ideológiát követik. Ezek közül érdemes néhá-

nyat közelebbről is megvizsgálni, főként az európai kötődés szempontjából. Nem kívánok 

foglalkozni olyan csoportokkal, amelyek – bár régóta jelen vannak Európában – nem nevez-

hetők radikálisnak (például az egyiptomi Muslim Brotherhood –  Muzulmán Testvériség szer-

vezet). 

Fegyveres Iszlám Csoport (The Armed Islamic Group – Groupe Islamique Armée – 

GIA) 

Algériában alapították afgán veteránok 1992-ben. Szudáni tartózkodása idején bin La-

den pénzzel is támogatta őket. A csoport a polgári lakosság ellen elkövetett szélsőséges és 

brutális akciói miatt vált hírhedté. Az Islamic Salvation Front algériai betiltását követően több 

aktivista ment át a GIA-ba. A szervezet Európában, főként Franciaországban aktív, ahol algé-

riai menekültek anyagilag is támogatták. A hálózat jelen van több európai országban, merény-

leteket szervezett, vagy vett benne részt Spanyolországban és Olaszországban. Ismert Nagy-

Britanniában is, ahol logisztikai támogatást nyújtott terrorszervezetek számára. Egyes hírek 

szerint Algériában a biztonsági szolgálatoknak sikerült beférkőzniük a szervezet soraiba, ami 

nagymértékben csökkentette képességüket, de hírnevüket is. A hatóságok üldözése miatt a 

szervezet létszáma ugyan csökkent, de a radikális mag megmaradt, sőt csatlakozott más Euró-

pában működő csoportokhoz.  
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Igehirdetés és Harc Szalafita Csoport (The Salafist Group for Preaching and Combat 

– Group Salafist pour la Prédecation et le Combat – GSPC) 

A csoport a GIA-ból vált ki és 1998-ban olyan személyek alapították, akik nem értet-

tek egyet a GIA szélsőségesen erőszakos módszereivel és főleg a polgári személyek elleni 

erőszakkal. A csoport tagjai ma is követnek el merényleteket Algériában, de olyan értesülések 

is vannak, hogy közülük néhány kapcsolatot tart az algériai állami szervezetekkel. többen ezt 

a szervezetet is – a GIA-hoz hasonlóan – az al-Kaidához kapcsolják. Európában több merény-

lettel összefüggésbe hozták, de a szervezet néhány tagját az Egyesült Államokban meghiúsí-

tott merénylettel is meggyanúsították. A GSPC 2007. január 26-án – az Oszama bin Ladentől 

kapott engedély alapján – felvette az Al-Kaida az Iszlám Magreb Földjén nevet. 

Megjegyzendő, hogy az Egyesült Államok terrorszervezetek listáján a GSPC éppen al-

Kaida kötődése miatt szerepel. A csoport aktivitása nemcsak Algériában, hanem a környező 

országokban is érzékelhető. Nevükhöz köthető néhány évvel ezelőtt nyugati turisták túszul 

ejtése a Szaharában. Egy amerikai terrorszakértő szerint „nem beszélhetünk nagyszámú terro-

rista csoportokról vagy akár kiképző bázisokról, mint Irakban vagy Afganisztánban. Kis lét-

számú, nehezen azonosítható és megsemmisíthető, mozgó csoportokról van szó, amelyek egy-

re nagyobb fenyegetést jelentenek‖.
259

 

Líbiai Iszlám Harci Csoport (Libian Islamic Fighting Group – LIFG) 

 

A 90-es évek közepétől főként Líbia keleti, szélsőséges konzervatív területein műkö-

dik. Hívei az első afgán háború veteránjai, a szigorú szalafita irányvonalat követik. Céljuk 

Kadhafi elnök rendszerének megdöntése, ennek érdekében számos merényletet szerveztek. A 

rezsim keményen fellépett nemcsak az LIFG, hanem a szimpatizánsai ellen is. A kemény fel-

lépés miatt a szervezet több tagja – főként a vezetők – Európába, elsősorban Nagy-

Britanniába menekültek. A londoni merényletekkel kapcsolatban néhány LIFG-hez tartozó 

tagot is letartóztattak. A líbiai iszlám szélsőségesek közül többen Irakban is harcolnak, bár az 

LIFG-hez való tartozásuk nem bizonyított. Néhány aktivistájuk azonban az FBI körözési listá-

ján is szerepel, ami jelzi nemzetközi szerepüket. 

                                                 
259  Warning Intelligence on the Internet Review No. 233. 18 October 2006. 7. o. 
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Tunéziai Harci Csoport (Tunisian Combatant Group) 

Kevés információ áll róla rendelkezésre. Európában alapították 2000-ben, afgán vete-

ránokból áll, célja az algériai Ben Ali rendszerének megdöntése. A szervezet létezéséről első-

sorban letartóztatásokból, illetve a vallomásokból lehet tudni, így ismert, hogy Belgiumban és 

Olaszországban tartóztattak le a szervezethez tartozó személyeket. 

Tunéziai Iszlám Front (Tunisian Islamic Front – FIT) 

1994-ben alapították Tunéziában, ugyancsak afganisztáni veteránok. Tagjai közül 

Franciaországban (ahol illegális szervezetnek minősítették), Svájcban és Nagy-Britanniában 

tartóztattak le személyeket. 

Marokkói Iszlám Harci Csoport (Moroccan Islamic Combatant Group – Group 

Islamique Combattant Marocain – GICM) 

Afgán veteránokból álló, több nevet is viselő szervezet. Gyökere az Iszlám Ifjúsági 

Szervezetben mutatható ki, amely a 70-es években, Marokkóban alakult meg. Más informáci-

ók szerint afganisztáni eredetű és a 90-es évek vége óta létezik. Mivel korábban már jeleztem, 

hogy Marokkóból kevesen mentek Afganisztánba, egyes források szerint a szervezet az Isz-

lám Harcosok Líbiai Szövetsége elnevezésű csoporttal fogott össze és 1996-ban vette fel a 

Marokkói Iszlám Harci Csoport elnevezést. Az Egyesült Államok terrorista szervezetek listá-

ján szerepel és néhány tagja részt vett a madridi vasúti robbantásos merényletben, de kapcso-

lódik a casablancai bombamerénylethez is. Nem egyértelmű a szervezet léte, hiszen semmifé-

le nyilatkozatot nem adtak ki, a letartóztatottak tagadják ilyen csoport létezését, így nem zár-

ható ki, hogy csak néhány személy szalafita sejtjéről van szó. Marokkóban – főként városok-

ban – több kisebb létszámú csoport létezik. Ezek, hasonlóan a többi szalafita csoporthoz egy-

egy sejk körül tömörülnek, a minta viszont egyre több nyugat-európai országban terjed, ami 

világosan jelzi egy közös eszme és gyakran cél alapján szerveződő csoportok megjelenését. A 

csoportok nem feltétlenül kötődnek az al-Kaidához, nincs formális szervezetük, bárhol feltűn-

hetnek és megválaszthatják a terrorakció helyszínét. 
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Egyházból kiközösítettek és Emigráltak (Al-Takfir wa’al Hijra) 

A szervezet eredetileg Egyiptomban jött létre a 70-es években, majd terjedt el a tér-

ségben és Európában. Követői szigorú szalafita elveket követnek. Állításuk szerint a világ 

hitetlenekből áll, hithű muzulmánokra van szükség, akik megtisztítják a hitetleneket, és isz-

lám társadalmat hoznak létre. A szervezet célja erőszak alkalmazása a hitetlenek ellen. Több 

sejt alakult Marokkóban, Algériában (gyakran szoros együttműködésben a GIA-val), majd 

terjedt el Európa számos országában, de megtalálhatók az Egyesült Államokban és Kanadá-

ban is. Európában főként Bolognában és Nápolyban tűntek fel. Tagjai alacsony képzettségű és 

nehéz körülmények között élő, kifejezetten szegény rétegekből kerülnek ki. A szervezethez 

csatlakozók között ma már nem jellemző az afgán veterán, viszont annál több a fiatal, a társa-

dalommal szemben igen agresszív és dühös fiatal, akik vallási szempontból is szélsőségesek 

(a holland Theo Van Gogh filmrendező gyilkosa, aki a Hofstad-csoport tagja volt, ezzel a 

szervezettel is kapcsolatban állt). 

Tekintettel arra, hogy az észak-afrikai csoportok közül Európában ez a leginkább elter-

jedt és talán a legveszélyesebb, érdemes közelebbről megismerkedni vele. Az elmúlt években 

nemcsak Észak-Afrikában és Európában, hanem a Közel-Keleten és Kelet-Afrikában is elter-

jedt. Európában szerepük leginkább Spanyolországban, a 2004. március 11-ei vonatrobban-

tásban került reflektorfénybe. Szervezeti felépítésről nem beszélhetünk, terrorszakértők kez-

detben összekapcsolták az al-Kaidával, de később bebizonyosodott, hogy felépítése valójában 

nem azonosítható, web-alapú csoportokról van szó, akiket a közös ideológia kapcsol össze, 

földrajzilag nem kötődnek egymáshoz. Megalakulásukat követően Egyiptomban a hatóságok-

kal összetűzésbe kerültek (két minisztert meggyilkoltak) és üldözték a csoport tagjait. Céljuk 

világos: az egyiptomi társadalmat az iszlám szellemében átnevelni, békés térítést folytatni, 

amely szerintük egy iszlám állam megteremtéséhez vezet. Néhány követője szerint az egyip-

tomi társadalom hitetlen, mert nem fogadja el az iszlám törvénykezést. A hatósági fellépésre 

erőszakkal reagáltak. A 80-as években tagjai Afganisztánba mentek, majd a 90-es évek elején 

visszatértek a Közel-Keletre és Észak-Afrikába. Hívei megtalálhatóak Algériában, Jordániá-

ban, Libanonban, Líbiában, Marokkóban és Szudánban. Európába körülbelül tíz évvel ezelőtt 

telepedtek le, nézeteiket az iszlám szélsőséges körökben terjesztik. A takfiri a hívők decentra-

lizált hálózatán alapul, térítéssel és toborzással foglalkoznak. A takfiri ideológia elterjedt a 

világon, amit elősegített Afganisztán szovjet megszállása és a globalizáció. A radikális vonal 

terjedéséhez hozzájárult az iraki háború, a 2004-es madridi támadás pedig közel hozta egy-

máshoz a takfiri és az al-Kaida ideológiát. A takfiri hirdeti a kemény fellépést az iszlám társa-
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dalmakban a hit törvényeinek nem engedelmeskedő  muzulmánok ellen (ilyen nézetek alapján 

kerültek közel a GIA-hoz és végeztek ki több szudáni származású muzulmánt Algériában).  

A legújabb – főként a második generációs nemzedéknél tapasztalható – takfiri irányza-

tok szerint el kell választani a vallást és a dzsihádot, ami azt jelenti, hogy az akciókat végre-

hajtó személyeknek nem szabad a vallásos nézeteket hangoztatni, öltözetben, viselkedésben 

harmonizálniuk kell a hitetlenekkel, megtévesztve ezzel a hatóságokat. 

A takfíri jelenléte több európai országban markánsan érzékelhető. Az első generációs 

emigránsok két csoportból állnak: radikális iszlámistákból, akik eleve azzal a céllal érkeznek 

Európába, hogy újabb tagokat toborozzanak, míg a második csoport már itt élő vezetőkből áll, 

akik kiválasztják a céljaikra alkalmas jelölteket. Ebben nagy szerepük van a radikális gondol-

kodású imámoknak. A veszély abban van, amikor a különböző generációk találkoznak és ke-

verednek többnyire külföldről érkező, terrorszervezetek aktív műveleti embereivel. Radikali-

zálódásukat elősegíti néhány nyugat-európai állam iszlámellenes fellépése (például a francia 

kendőviselési ügy, vagy a brit rendőri fellépések gyakran ártatlan emberek ellen, de hasonló 

hatást váltanak ki a koalíciós erők afganisztáni, iraki műveletei is).  

Nagy-Britannia a viszonylag laza brit bevándorlási politika miatt célországként és 

tranzitállamként is népszerű az algériai, egyiptomi, afgán, arab bevándorlók között, akik az 

iszlám közösségekben fejtik ki nézeteiket. 

Franciaország Észak-Afrikához közeli földrajzi fekvése miatt kedvelt. A GIA – a vele 

kiépített szoros kapcsolat miatt – az Algériából érkező harcosok számára menedékhelyet biz-

tosított. Az első generációs hálózatok hamis okmányokkal, csempészett fegyverekkel és rob-

banóanyagokkal látták el a később érkezőket, tevékenységük során felhasználták a bűnözői 

köröket is. A második és további generációk elidegenedtek a francia társadalomtól és az 

anyaországuktól is. Nézeteik terjesztésére a mecseteket használják fel, a francia biztonsági 

szolgálatok 16 olyan mecsetet azonosítottak, ahol a szervezet tagjai aktív tevékenységet foly-

tatnak. A GSPC 2005-ben a biztonsági szolgálatok terrorellenes műveleteit követően dzsihá-

dot hirdetett Franciaország ellen.  

Németországban a viszonylag nagy létszámú iszlám közösség elsősorban török emig-

ránsokból áll, az elmúlt években egyre több a másod- és harmadgenerációs emigráns, akik 

igen lassan illeszkednek be a társadalomba. Műveleti szempontból tevékenységük főként lo-

gisztikai támogatásban merül ki. 
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Olaszországban jelenlétük korlátozott, inkább az észak-olasz városokra összpontosul (Ve-

lence, Milánó, Verona), gyakran létesítenek kapcsolatot a szervezett bűnözői körökkel, illetve 

a GSPC terrorszervezettel, támogatói a helyi szegény körülmények között élő fiatalok. 

A leírtakból kitűnik, hogy a takfíri sejtek főként támogató tevékenységet folytatnak, de 

vannak kivételek is, például Spanyolországban a madridi támadásban aktívan részt vettek. A 

takfiriak nem képeznek azonosítható szervezetet, ebben is különböznek az al-Kaidától, 

ugyanakkor az sem zárható ki, hogy van bizonyos műveleti együttműködés szalafita dzsihád 

szervezetekkel. 

Toborzási taktikák 

A hálózatok bővítése terén az elmúlt években Európában három irányzat tapasztalható: 

propaganda az iszlám terjesztésére, helyi állampolgárok meggyőzésére való törekvés, vala-

mint nők alkalmazása. A radikális iszlám csoportok passzív és aktív toborzási módszereket 

alkalmaznak. A passzív propaganda legismertebb eszköze az internet, amelyen keresztül a 

híveket igyekeznek meggyőzni a jelenlegi konfliktusok muzulmánellenességéről (izraeli–

palesztin konfliktus, Afganisztán, Irak, Csecsenföld), a muzulmán rendszerek vallástól való 

eltávolodásáról, a globalizáció számukra káros következményeiről. A propagandafilmek, in-

ternetes újságok, beszédek mellett fontos szerepe van a mártírok óhajának, akaratának is. A 

propaganda az iszlám kalifátus szükségességét hirdeti  a muzulmán országokban  és a harc 

fontosságát mindazok ellen, akik ellenségesen viselkednek az iszlámmal szemben. 

A passzív propaganda nem egyénekhez, hanem értelemszerűen széles tömegekhez 

szól. A toborzást nagymértékben elősegíti, különösen ismert vezetők beszédeit követően, 

amelyek gyújtó hatása a média jóvoltából közismert Európában is. Egyre több iszlám anyagot 

fordítanak le különböző nyugat-európai nyelvekre, ezzel is hozzájárulva (gyakran akaraton 

kívül is) az eszmék terjesztéséhez. Az iraki események jelentős mértékben erősítik az európai 

dzsihád szemléletet, de hozzájárulnak az önkéntesek toborzásához is. 

Az aktív propaganda mecsetekben, börtönökben, különféle rendezvényeken folyik
260

. 

A tevékenység nagymértékben hozzájárul iraki önkéntesek toborzásához, illetve merényletek 

szervezéséhez. Ebből a szempontból nagyon fontos annak figyelemmel kísérése, hogy milyen 

tevékenységet folytatnak az Irakból, Afganisztánból Európába visszatérők. Elég talán emlé-

                                                 
260  Például Spanyolországban a 60 ezer börtönben ülő személy közül 7 ezer muzulmán. El Pais Internet 2006.10.21. 
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keztetni a NATO 2004-es isztambuli tanácskozására, amikor – török tájékoztatás szerint – az 

Anszar al-Iszlám Irakból visszatért veteránjai készítettek elő merényletet. 

A toborzás gyakori helyszíne a mecset, ahol a jogaiktól megfosztott, Európába emig-

rált, egymással baráti kapcsolatban álló fiatal férfiak szorosabb baráti kört alakítanak ki. A 

dzsihád kialakulását segítheti, ha a csoportba bekerül egy Irakot, Afganisztánt stb. megjárt 

veterán. A jelenséget gyakorlati példával bizonyítja a madridi merénylet, ahol egy ad hoc cso-

portba bekerült egy tunéziai származású, nyolc éve madridi lakosú emigráns, akinek szándé-

kában állt merénylet elkövetése, illetve kapcsolat keresése al-Kaidához tartozó, merénylet 

szervezésében jártas személlyel
261

. A szalafita mozgalomban persze nem kívánatos olyan 

személyek merényletek elkövetésébe történő bevonása, aki ismert lehet a hatóságok előtt. A 

mozgalom szempontjából a legjobb, a hatóságok számára pedig a legnehezebben felderíthető, 

ha nincs semmiféle bizonyítható kötődés. A legsikeresebb az olyan merénylet, amelyet nyuga-

ti útlevéllel rendelkező állampolgár hajt végre, aki minden feltűnés nélkül mozoghat az orszá-

gok között kiképzői, összekötői, vagy akár merénylet végrehajtási feladattal, összehasonlíthatat-

lanul egyszerűbben, mint egy vízumköteles, külsőre is árulkodó személy. Emlékezetes ebből a 

szempontból annak a brit állampolgárságú férfinak az esete, aki 2003-ban Tel-Avivban hajtott 

végre merényletet, komoly fejfájást okozva ezzel az izraeli biztonsági szolgálatoknak. A jel-

zett módszer természetesen nemcsak merényletek esetében, hanem támogató tevékenységre is 

jól használható. A hatékonyságot növelheti a terrorszervezetek részéről, ha különböző felada-

tok végrehajtására nőket alkalmaznak. Erre is jó példát szolgáltat a madridi merénylet, mivel a 

nyomozás során kiderült, hogy nőket is bevontak az akcióba. A módszer markánsan megnyil-

vánul Csecsenföldön és a palesztin területeken, a 2010-es moszkvai metrórobbantás pedig 

kifejezetten ezt példázza. 

A leírtak érzékeltetik, hogy az észak-afrikai radikális iszlám szervezetek szinte min-

denütt jelen vannak Európában, de régiónként és országonként különböző erővel és megjele-

nési formában. Az utóbbi évek kettős sajátossága a csoportok közötti együttműködés és az 

öntevékeny sejtek aktivizálódása, amelyek igyekeznek téríteni és helyi állampolgárokat be-

vonni. Mindez megköveteli a nemzetközi szervezetek (NATO-EU) közötti szorosabb egyezte-

tést (az intézményi munka hatékonyabbá tételét), de természetesen a bilaterális diplomáciai és 

titkosszolgálati együttműködést is.  

                                                 
261  2004.03.11-től Spanyolországban több mint 300 főt vettek őrizetbe terrorszervezetekkel való kapcsolat gyanújával. Real Instituto Elcano, 

2006.04.06. 
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Az elmúlt időszak eseményei alapján külön elemzést igényel a légiközlekedés terror-

fenyegetettsége, ami valamennyi államot érinthet, függetlenül a muzulmán lakosság nagysá-

gától. Ma a világon naponta 730 millió ember utazik repülővel, 700 millió csomagot kell át-

vizsgálni. 2001. szeptember 11-én néhány terrorista bizonyította, hogy légi járművet tömeg-

pusztító eszközként lehet felhasználni, viszonylag alacsony költségráfordítással, ugyanakkor 

óriási hatással. A következményt mindenki ismeri, a bevezetett biztonsági intézkedések sok-

irányúak, de közel sem tökéletesek. 2009 második felétől újra tanúi vagyunk annak, hogy 

néhány terrorszervezet ismét a nehezen védhető légiközlekedést kívánja céljaira felhasználni, 

hogy bizonyítsa a biztonsági intézkedések sebezhetőségét, kijátszhatóságát, és meg kell álla-

pítani, hogy nem az elkövetőkön múlt a tragédiák meghiúsulása. Csak néhány példa a közel-

múltból a részletek kibontása nélkül: német, brit, holland, amerikai, indiai, nepáli, repülőterek 

elleni fenyegetések, a Delta-Northwest Airline Amszterdam-Detroit járat „majdnem sikeres‖ 

felrobbantása, de ezen kívül számos olyan terrorfenyegetéssel találkozunk, amelyek 2009 

őszétől rontják a statisztikát.  

Jogosan merül fel a kérdés, hogy beszélhetünk-e az al-Kaida és a hasonló ideológiával 

működő terrorszervezetek új stratégiájáról vagy sem. Bruce Hoffman, a Georgetown egyetem 

professzora a Washington Postban megjelent elemzése szerint az al-Kaida nem képes jelentős 

támadás megszervezésére, hiszen vezetőinek közel 40%-át elfogták vagy megölték. Ezért a 

„kivéreztetéssel‖ operál.  

Tömegével terjeszt el terrortámadásokra vonatkozó álhíreket. A cél az, hogy az  ame-

rikai titkosszolgálatokat összezavarja és megbénítsa a rengeteg információval. Ha a terrorel-

hárítás nem tudja megkülönböztetni a valós fenyegetést a vaklármától, akkor a merénylőknek 

nyert ügyük van. Az al-Kaida olyan akciókat szervez, amelyek pánikot keltenek, és arra kény-

szerítik a kormányokat, hogy vagyonokat áldozzanak a biztonságra. Jó példa erre a minden 

nagyobb repülőtéren üzembe állítandó, egyenként 30 millió forintba kerülő testszkenner. Mi-

nél többet költ Amerika és a nyugati világ a repülőterek biztonságára és a terrorelhárítás ada-

tainak elemzésére, annál kevesebb pénze marad az afganisztáni háborúra és a pakisztáni terü-

letek elleni robotrepülőgép-támadásokra. Csak mellékesen szeretném megjegyezni, hogy a 

testszkennerek bevetése közel sem oldja meg a biztonságot, mert kijátszható. Biztonságosabb 

lehetne a röntgen, ennek kivitelezése azonban gyakorlatilag megvalósíthatatlan, nem csak az 

utasforgalom miatt. 

A terrorista szervezetek nem mindig közvetlenül a fő ellenséget, az Egyesült Államo-

kat támadják. Mint arra a 2004-es madridi és a 2005-ös londoni robbantások után is utaltak, az 
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al-Kaida Amerika szövetségeseit akarja megtörni, és ezzel elérni, hogy kivonuljanak Irakból 

illetve Afganisztánból. Ha a súlyos létszámgondokkal küzdő amerikai hadsereg szövetségesek 

nélkül marad, akkor aligha szállhat szembe a tálib lázadókkal és az al-Kaidával. 

A terrorszervezetek egyre több frontot nyitnak bukott államokban, hogy így osszák 

meg az Egyesült Államok és szövetségeseinek figyelmét és erőforrásait. Miközben az al-

Kaida továbbra is támogatja az afganisztáni tálib lázadókat, hídfőállást épít ki Jemenben is. 

Mivel a jemeni kormány nem képes biztosítani az ellenőrzést az ország területe felett, az 

Egyesült Államoknak katonai segítségnyújtással, de legalábbis jelentős pénzekkel kell támo-

gatnia a szélsőségesek elleni harcot az új fronton. 

Az al-Kaida egyre nagyobb előszeretettel toboroz terroristákat nem iszlám országok-

ban. Az internet lehetővé teszi a határokon átívelő uszítást és propagandát. A nyugati orszá-

gokban élő muszlimok beszervezése azzal a rendkívüli előnnyel jár, hogy a helyi viszonyokat 

ismerő terroristák lebukására kevesebb az esély, így akcióikat nagyobb sikerrel hajtják végre. 

A terrorizmus politikai célok érdekében folytatott erőszak vagy az azzal való fenyege-

tés. Célszerű megvizsgálni a tágabb összefüggéseket, annak érdekében, hogy helyét, szerepét, 

megítélését, jövőjét világosan értsük. 

Globalizáció és terrorizmus 

Napjaink egyik legmeghatározóbb, egyúttal legvitatottabb jelensége a globalizáció. 

Vitatott maga a definíció is melynek – mint a terrorizmusnak sem – nincs konszenzusos defi-

níciója.  Olyan folyamatokról van szó, amelynek révén a világ egyik részén történő tevékeny-

ségnek, döntésnek és eseményeknek komoly következményei vannak a világ más részein élő 

egyénekre és közösségekre, olyan áramlásokról, amelyek áthatolnak országhatárokon, s me-

lyek a világot összefüggő rendszerré integrálják. 
 262

  
 
A globalizáció egyik legfontosabb tulaj-

donsága az idő és tér összesűrűsödése, illetve konvergenciája. Hátterében elsősorban nem 

nemzetállamok, nemzetállami döntések, hanem transznacionális társaságok, illetve országha-

tárokon átívelő áramlások állnak. 
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A globalizáció folyamata egy sor igen pozitív következménnyel jár, elég, ha csak az 

információs és a tudásalapú társadalmat, az információs technológia fejlődését
263

 említjük. A 

globalizáció legnagyobb hátrányai a társadalmi viszonyok alakulásában érzékelhetők.  

Számos és súlyos árnyoldala azonban komoly problémát okoz a mindennapokban.  A 

globalizáció differenciál országokon belül és világviszonylatban is: egyfelől nagymértékben 

növeli a társadalmon belüli egyenlőtlenséget, egy szűk „felső‖ réteg gazdagodását és egy szé-

les „alsó‖ réteg szegényedését, másfelől világviszonylatban, fokozza a különbséget a „sikere-

sek‖ és a „leszakadók‖ között.
 264

 Vannak olyan közösségek, amelyek nem akarnak a leszaka-

dók csoportjába tartozni és elfogadni a jelen gazdasági szegénységből fakadó ráosztott szere-

pet. Ezek a csoportok készek harcolni is az ellen, hogy mindent a globális világ nyertese, a 

nyugati-világ szerezzen meg magának. Ebben a harcban a terrorizmusnak egy új arca jelenik 

meg.  

A vasfüggöny lehullása után nincs többé elválasztó határ, kialakulóban a világtársada-

lom, globális tér, ahol nincs túloldal. A globalizáció negatív hatásai és a terrorizmus között 

nyilvánvaló összefüggés állapítható meg. Azok a széles társadalmi rétegek ugyanis, amelyek a 

globalizációnak csak a negatívumait érzékelik, s ahol a globalizációt azonosítják a Nyugattal, 

a Nyugatot hibáztatják rossz társadalmi, gazdasági helyzetükért, így könnyen fogékonnyá 

válnak a radikális, szélsőséges nézetek iránt. Soraikból könnyen kikerülhetnek a terrorszerve-

zetek támogatói, szimpatizánsai. A terrorszervezetek utánpótlását főként a kilátástalan helyze-

tű fiatalok jelentik, de a jómódú családból származó iskolázott fiatalok között is akadnak 

olyanok, akik radikalizálhatók és hajlamosak a szélsőséges ideológiák befogadására. Ennek 

világos példája az amszterdam-detroiti járatot felrobbantani szándékozó előkelő családból 

származó Umar Faruk Abdulmutallab nigériai mérnökhallgató esete. 

2001. szeptember 11-e az eddigi legnyilvánvalóbb bizonyítéka a terrorizmus „globali-

zálódásának‖, „transznacionalizálódásának‖, vagyis a terrorizmus is szerves részévé vált a 

globalizáció folyamatának.  

Egyvalamit azonban mindenképpen hangsúlyozni kell: a globalizáció negatívumai 

semmiképpen sem fogadhatók el a terrorakciók magyarázataként. A terror ugyanis semmivel 

sem indokolható. Ugyanakkor óvatosan kell fogalmazni a globalizáció negatív következmé-

nyei és a terrorizmus összefüggései között is. Ha konkrétan elemezzük az egyes válságkörze-

tekben jelentkező terrorcselekményeket, nem minden esetben mutatható ki a globalizáció ha-
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tása. Az is tény, hogy a nemzetközi terrorizmus – még ha globalizáció-ellenesként is tünteti 

fel magát – valójában a globalizáció „haszonélvezője‖. Kihasználja annak gazdasági és tech-

nikai vívmányait, a globalizálódott gazdaságot, a pénzügyi rendszert, technikát és kommuni-

kációs világhálót. A globalizálódó világ átalakította a terrorszervezetek céljait és módszereit 

is. Alapvető változást hozott az ideológiai gyökerű terrorizmus háttérbe szorulása, illetve ez-

zel párhuzamosan az etnikai, vallási alapú terrorizmus megerősödése. A korábbi repülőgép-

eltérítéses akciókat felváltotta az emberrablás, a robbantásos merényletek, a kiberterrorizmus, 

miközben a korábbi módszereket – a létszámukban és technikai felszereltségükben is egyre 

jelentősebbé váló szervezetek – újszerűen használják fel. Ennek megnyilvánulását tapasztal-

juk napjainkban a légiközlekedés terrorfenyegetetésében, amelynek során a házi készítésű, 

improvizált robbanóeszközöket használják (illetve megkísérlik felhasználni) a légiközleke-

désben. 

2001. szeptember 11-e új korszakot nyitott a terrorizmus történetében. Az, hogy a civi-

lizációk összecsapása elkezdődött volna, erősen vitatható, még akkor is, ha szeptember 11. 

elkövetői muzulmánok voltak. A terrorizmus nem civilizációs kérdés. Az új korszakot viszont 

bizonyítja, hogy az Egyesült Államokat saját földjén érte támadás, a  légi jármű eltérítése nem 

célja, hanem eszköze volt a terrorizmusnak és a terroristák egy időben közel négy légi jármű-

vet térítettek el, ezzel a a legnagyobb pusztítást okozó terrorakció történt. 

A mai nemzetközi terrorizmus sajátosságai 

Ahhoz, hogy a globális terrorizmus jövőjét világosan lássuk, érdemes néhány olyan 

mértékadó szervezet állásfoglalásainak és értékeléseinek áttekintése, amelyek a terrorizmus 

jövőjének meghatározásával foglalkoznak. Ezek egyike az Egyesült Államok Nemzeti Hír-

szerzési Tanácsának anyaga, amely a világ helyzetét 2020-ig prognosztizálja, (Mapping the 

Global Future). Témánk szempontjából a következő jelenségek kiemelése indokolt: 

 a politikai iszlám potenciális tényező marad, a közel-keleti térségen kívül Európá-

ban is kifejti hatását, főként azokra igyekszik alapozni, akik emigránsként érkez-

tek Európába és a társadalom peremére kerültek 

 egyes államok növekvő tömegpusztító fegyver-kapacitásra tesznek szert 

 terrorszervezetek igyekeznek tömegpusztító eszközök megszerzésére 
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 a nemzetközi terrorizmus okai nem fognak megszűnni, következésképpen az el-

következő 15-20 évben a terrorizmus legyőzése nem valószínű, az iszlám újjáéle-

dése magával hozza a szolidaritást a csecsenekkel, a palesztinokkal, az irakiakkal, 

az afgánokkal stb.  

 2020-ra az al-Kaida iszlám szélsőséges csoportokra esik szét, amelyek nem ren-

delkeznek központtal és felhasználják az információs társadalom vívmányait 

Az Egyesült Államok Hírszerző Közössége által szerkesztett és 2008 végén kiadott 

„Global Trends‖ 2025-ig a globális terrorizmussal kapcsolatban megállapítja, hogy a terro-

rizmus nem tűnik el, bár a gazdasági helyzet javulásával intenzitása csökken; a terrorszerveze-

tek kisebbek lesznek, de fejlett technológiákat alkalmaznak, és nem mondanak le a tömeg-

pusztító eszközök alkalmazásáról. 

Panetta CIA igazgató 2009 májusában így fogalmazott: „az Egyesült Államok számára 

továbbra is az al-Kaida jelenti a legnagyobb kihívást. Jelenleg központja Pakisztánban van, de 

menekülési útvonalként Szomáliával és Jemennel kell számolni―
265

. 

A német Alkotmányvédelmi Hivatal 2009-es jelentése megállapítja, hogy az iszlám 

terrorszervezetek szívesen toboroznak Németországban önkénteseket, főként az iszlám vallás-

ra áttért német állampolgárok között. Németország fenyegetettségének fő okát a német biz-

tonsági szolgálatok elsősorban az ország afganisztáni szerepvállalásában látják. Ennek kap-

csán jogosan merül fel a kérdés, hogyan értékelhető ez Magyarország esetében. A kockázat 

lényegesen kisebb, egyrészt azért, mert az itteni iszlám közösség kicsi, másrészt hazánk rész-

vétele a nemzetközi missziókban a nagy államokhoz viszonyítva marginális jelentőségű. 

A mai terrorizmus sajátossága, hogy a nemzetközi terrorizmus mellett a hazai indítta-

tású terrorizmus jelenti a fő veszélyt. A terroristáknak – cáfolva az általában elterjedt feltéte-

lezéseket – nem a Nyugat a fő célpontja, hanem az iszlám nevében elkövetett merényletek 

leginkább éppen a muzulmán lakosságot sújtják. Ebből viszont az is következik, hogy a mu-

zulmán országokban a terrorszervezetek lakossági támogatottsága az elmúlt években jelentő-

sen csökkent, ugyanis nem kínálnak megoldást a problémákra.  

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma 2009-ben kiadott éves jelentése szerint 

2008-ban a Hezbollah volt "a világ leghatékonyabb terrorszervezete", Irán pedig "továbbra is 

a terrorizmus legfontosabb állami támogatója". A Hezbollah síita szervezet a politikai élet 

mind több területét vonja ellenőrzése alá, ami aggodalomra ad okot. A Hezbollah ugyanis 
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továbbra is első számú ellenségének tekinti a szomszédos Izraelt, jelentős anyagi és fegyveres 

támogatásban részesít több más terrorszervezetként nyilvántartott csoportot is, mint például a 

palesztin Hamászt vagy a Palesztin Iszlám Dzsihádot.  

Ahogy a világgazdaság globalizálódik, úgy globalizálódik az al-Kaida által indított és 

laza szerkezetű dzsihádista mozgalom is. Az Obama doktrína lényege, hogy az afganisztáni és 

pakisztáni tálibokat elválasszák a terrorszervezetektől és keressék a kapcsolatot a mérsékelt 

erőkkel. Napjainkban a legnagyobb veszélyt azok a terrorszervezetek jelentik, amelyek nem 

kapcsolódnak az al-Kaidához vagy más terrorszervezethez és korábban sem volt vele kapcso-

latuk, viszont az al-Kaida szellemében tevékenykednek. A madridi, londoni, mumbai merény-

letek is bizonyították az ilyen mozgalmak létét. A szervezeteket illetően a kötődés nem az 

ismert, hanem gyakran családi, klán alapú, gyerekkori barátságokból, esetleg börtönökben 

szerzett tapasztalatokon alapul. Ez látszólag hálózatok kialakulását mutatja, amelyek informá-

lisan épülnek fel, laza szerkezetűek. Egyes szervezetek mély, mások kevés kapcsolattal ren-

delkeznek. Vannak, amelyek már régóta léteznek, de találkozhatunk újakkal is. Felszámolá-

suk nehéz, hiszen egy sejt megsemmisítése után nem marad olyan szál, amin tovább lehetne 

menni. Az ilyen csoportoknak nem könnyű feladat egy 9/11 típusú merénylet megszervezése 

és végrehajtása, de mégis igen veszélyesek. A nemzetközi terrorizmusnak három körével ta-

lálkozunk manapság. Beléptünk egy poszt al-Kaida korszakba, amelyben az ideológia fonto-

sabb, mint maga a szervezet. Megjelentek az etnikai és lokális csoportok. A legveszélyeseb-

bek az autonóm csoportok, ismeretlen a létszámuk, a kapcsolataik, így nagyon nehéz a felde-

rítésük. 

A terrorszervezetek által alkalmazott eszközök közül kiemelendőek a házi készítésű 

robbanóeszközök, amelyek forradalmi változáson mentek át. Ma jellemző a korszerű tűzveze-

tő eszközök, elektronikus késleltetők, rádió-távirányítás, fotocellák, infraeszközök alkalmazá-

sa, amelyek többsége kereskedelmi forgalomban is beszerezhető.  

A robbanóanyagok között megtalálhatók az ammónium nitrát, a hagyományos katonai 

robbanóeszközök, mint például a SEMTEX, TNT, dinamit, RDX. A robbanóanyagok és a 

segédberendezések beszerzése külön hálózaton keresztül történik. Az afganisztáni kiképző 

bázisokon több ezer terroristát képeztek ki, akik képesek robbanóeszközök előállítására, illet-

ve újabb terroristák kiképzésére. Az al-Kaida több szakirányú kézikönyvet is kiadott, de az 

internetről is bőséges ismereteket lehet szerezni robbanóeszközök készítéséhez. Ezzel kapcso-

latban megjegyzendő, hogy Németországban, egy 2009 májusában elfogadott törvény szerint 
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büntetendő cselekménynek számít a robbanószerek népszerűsítése az interneten, de ilyen elbí-

rálás alá esik az is, ha valaki külföldi terrorista kiképző táborokban vesz részt.  

Terrorszervezetek vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris képességei 

Mértékadó források szerint a legtöbb terrorcsoport nem képes vegyi, biológiai, vagy 

radiológiai eszköz kifejlesztésére, legfeljebb ipari mérgező anyagok, illetve biológiai anyagok 

felhasználására. A nagyobb dzsihád szervezetek, (amelyek felfogásukban a jót képviselik és 

az ördög ellen harcolnak), globális méretekben lépnek fel, nem idegen tőlük a nem hagyomá-

nyos eszközök megszerzésére való törekvés. 

Nukleáris és radiológiai képességek 

A legtöbb terrorszervezet nem képes nukleáris eszközök megszerzésére és felhasználá-

sára. Ennek oka viszonylag egyszerű: nem jutnak ilyen eszközökhöz, illetve nem rendelkez-

nek az előállításukhoz szükséges technológiai képességgel sem. Elvileg ellophatnak eszközö-

ket, esetleg kaphatnak valamelyik terrorizmust támogató államtól, de ennek az esélye kicsi. 

Ha sikerülne is ellopni, akkor azt el kellene szállítani a célterületre. Az ilyen eszközök szállí-

tása és annak biztosítása nem egyszerű feladat. Megállapítható, hogy nukleáris eszközök al-

kalmazásának valószínűsége igen alacsony, ami nem mondható el a radiológiai eszközökről, 

mivel azokat gyakran alkalmaznak az iparban, az egészségügyben és az élelmiszeriparban, így 

könnyebben beszerezhetők. A radioaktív anyag hatását összehasonlítva a házi készítésű rob-

banóeszközökkel, érthető, hogy a legtöbb terrorszervezet igyekszik ilyen anyagok megszerzé-

sére. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az ilyen eszközök alkalmazása korlátozott, hatása 

kis területre terjed ki, elsősorban a robbantás körzetére korlátozódik, így „kezelhető‖, a médi-

ára gyakorolt hatása viszont nagy.  

Biológiai képességek 

Terroristák megkísérelhetnek biológiai eszközöket is alkalmazni, ugyanis kéziköny-

vekben megtalálhatóak a használatukra vonatkozó tanácsok. A hatóanyag beszerezhető, de 

szaporítása, tárolása már nem egyszerű feladat. Ha azonban olyan anyagot használnak, amely 

igen fertőző, akkor nehéz a védekezés is (2002-ben Afganisztánban, egy al-Kaida laboratóri-

umban biológiai anyagot találtak). 2003-ban az al-Kaida beszervezett egy pakisztáni mikrobi-

ológust, aki anyagot és módszert adott botulinum előállításához, valamint tervet készített 

antrax előállításához is. 
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Vegyi képességek 

Terrorszervezeteknek szándékában áll vegyi anyagok előállítása, illetve alkalmazása, 

de az erre irányuló képességgel kevés terrorcsoport rendelkezik. A vegyi anyagok beszerzése 

viszonylag könnyű feladat, kereskedelemben is kaphatók olyan toxikus anyagok, amelyek 

felhasználhatók pl. ivóvíz fertőzésére, élelmiszer megmérgezésére, emberek likvidálására 

(hidrogén cianid, klórgáz). Az érdeklődést jelzi, hogy például 2002-ben az al-Kaida kutyákon 

kísérletezett ciánnal. Találkozhattunk olyan terrorcsoporttal, amely célul tűzte ki nagyobb 

vegyi üzem felrobbantását. 

A nemzetközi terrorizmus jövője 

Jóllehet arról már szó volt, hogy miként értékelik a terrorizmust különböző intézmé-

nyek és kutatóintézetek, mégis jogosan merül fel a kérdés, vajon reális veszély-e a terroriz-

mus, vagy esetenként a veszély túlzott. Utóbbi kérdés azért is felmerül, mert – különösen az 

Egyesült Államok esetében – 2001. szeptember 11. után számtalan figyelmeztetés érkezett 

arról, hogy merénylet várható, a fenyegetés azonban nem bizonyult valósnak. Az elmúlt 

években azt tapasztalhattuk, hogy a fenyegetések előrejelzése elmaradt vagy legalábbis rit-

kábbá vált.  

A nemzetközi terrorizmus fenyegetése ellen szól az a tény is, hogy 2001. szeptember 

11. óta az Egyesült Államokban nem történt terrortámadás, míg a világ egyéb részein – nem 

számolva a konfliktus övezeteket – kb. 1500 ember vesztette életét tucatnyi merényletben. Ez 

azonban azt a következtetést engedi levonni, hogy elszánt ellenséggel állunk szemben. Az 

ellenük való védekezés legfőbb módszere a szigorú ellenintézkedések sorozata. Tény azonban 

az is, hogy az Egyesült Államokban néhány esettől eltekintve kevés személyt állítottak bíró-

ság elé terrorcselekmény előkészítésének vádjával. 

9/11 akarva, vagy akaratlanul megváltoztatta az amerikaiak világfelfogását, ami első-

sorban annak tudható be, hogy fenyegetetté vált az Egyesült Államok területe. Ezt az érzetet 

megerősítette az intézkedések sorozata, a vélt vagy valós terrorfenyegetések, amelyben nagy 

szerepe volt a médiának is. Egy, az Egyesült Államokban végzett 2006-os felmérés szerint a 

megkérdezettek több mint fele úgy vélte, hogy a merénylet nagymértékben befolyásolta az 

amerikaiak életét, kétharmaduk szerint a támadás személyes életükre is hatást gyakorolt és a 
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válaszadók közel fele úgy vélekedett, hogy a merénylet életükben az Egyesült Államok és a 

világ számára a legfontosabb esemény volt
266

.      

Napjainkban hírszerzői elemzések, politikai és katonai vezetők, elemző intézetek és a 

sajtó többsége azon a véleményen van, hogy a terrorizmus meghatározó és létező fenyegetést 

jelent az Egyesült Államok és a világ ellen.  

A globális terrorizmus fenyegetés elemzése valamennyi esetben az al-Kaida helyzeté-

vel foglalkozik. A szakértők többsége egyetért abban, hogy a szervezet 9/11 előtt egy cég 

felépítéséhez hasonlított, különböző szintű vezetőkkel, logisztikai támogatással, anyagi fede-

zettel, toborzással, propagandával és műveleti képességgel, ami mára teljesen leértékelődött, 

akciószabadsága szinte megszűnt. Az al-Kaida filozófiai fogalommá vált, amely azonban ké-

pes hasonló gondolkodású csoportok létrehozására és komoly károk okozására. Maga a szer-

vezet képes jól képzett és anyagi háttérrel rendelkező tagjaival 9/11 típusú vagy ettől komo-

lyabb merénylet elkövetésére, de az Európában, a Közel-Keleten és Dél-Ázsiában létrejött 

követők kevesebb képzettséggel, szervezési képességgel rendelkeznek, motívumaik és céljaik 

helyi szintűek. Irakon, Afganisztánon, Csecsenföldön kívül, ahol ma már főként felkelőkről és 

nem terroristákról beszélünk, a nagy terroresemények nem nevezhetőek lenyűgözőnek akkor, 

ha a tevékenységet a terrorszervezetek harcias kijelentéseihez viszonyítjuk. Madrid, London, 

Isztambul, Bali, Mumbai, de akár a londoni repülőgép ellen tervezett merényletkísérlet vagy a 

meghiúsított németországi robbantások igen komolyak és veszélyesek, de jogosan merülhet 

fel a kérdés, hogy ha valóban sok terrorszervezet létezik, akkor miért nem történt több me-

rénylet Európában vagy máshol a világon? Ha az al-Kaida a „keresztesek‖ és a zsidók ellen 

harcol, akkor miért nem hajtott végre merényletet Izraelben vagy a legfőbb ellenségnek szá-

mító Egyesült Államokban? A terrorszervezetek azon terve, hogy egy „nagy támadást― hajta-

nak végre az Egyesült Államok, illetve szövetségesei ellen akár nem hagyományos eszközök 

bevetésével lehetséges, de nem valószínű. A 9/11 előtti al-Kaida talán képes lett volna erre, a 

mai utódszervezetek azonban nem rendelkeznek ilyen képességgel, még akkor sem, ha a ve-

zetők esetenként harcra buzdító nyilatkozatokat tesznek. Az al-Kaida eszmei bázisán létrejött 

csoportok nem rendelkeznek szakértelemmel, kapcsolatokkal és olyan anyagi háttérrel, ami 

biztosítaná tömegpusztító eszközök beszerzését. A helyi eseményekre – nagy valószínűséggel 

– a jövőben is reagálni fognak, nem zárhatók ki sorozatban elkövetett merényletek sem.  
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A felmérések azt mutatják, hogy a muzulmánok ellen elkövetett merényletek nagy-

mértékben csökkentették a terrorszervezetek népszerűségét. Nyugaton is tapasztalható, hogy a 

muzulmánok eltávolodnak a szélsőségesektől, kiközösítik őket, akcióikat nem támogatják, sőt 

segítik a hatóságok terrorelhárító munkáját, mint a londoni repülőgépek elleni meghiúsult 

merényletek során
267

. 

Az Egyesült Államokban 9/11 után több mint 6000 gyanúsítottat vettek őrizetbe, ezzel 

szemben mindössze 39 fő ellen indult eljárás. Ugyanakkor Európában mintegy 30 merénylet 

kísérletet lepleztek le a hatóságok és hússzor annyi személyt ítéltek el. Ebből azt a következte-

tést is le lehet vonni, hogy míg az Egyesült Államokban nincs meg a terroristák szociális hát-

tere (támogatottsága), addig Európában ez létezik. Ha elfogadjuk a terrorizmussal foglalkozó 

szakértők állítását, miszerint a terroristák, merénylők többnyire kétségbeesett, sérült, zavart 

emberek, a terrorizmust támogató kormányok pedig korruptak és működésképtelenek, akkor 

azt kell megállapítanunk, hogy az Egyesült Államokban a terroristák mögött nincs társadalmi 

támogatás. 

Fontos szempont az is, hogy az Egyesült Államok a többi államhoz viszonyítva befo-

gadó állam, jól működő szociális hálóval. A főként afrikai származású amerikai muzulmán 

lakosság – számuk 4-7 millióra becsülhető – ma már nem radikális. A libanoni és szíriai 

származású emigránsok több generáció óta élnek az országban, többségükben keresztények, 

anyagi helyzetük pedig stabil. A déli államokban, főként Kaliforniában élő fiatalabb beván-

dorlók nem hajlamosak az asszimilálódásra, de jó anyagi helyzetben vannak. Az Egyesült 

Államokban – ellentétben Európával – nem létezik a bevándorlók második és harmadik gene-

rációja. Az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Tanácsának (CAIR) 2006-os felmérése alapján a 

muzulmán szavazók 84%-a a keresztényekkel és a zsidókkal azonos értékeket vall magáénak, 

42%-uk részt vesz közmunkában, 82%-uk úgy vélekedik, hogy a terrorizmus sérti az amerikai 

muzulmánok érdekeit
268

. A valódi veszélyt az Egyesült Államokban ma inkább az okozza, 

hogy a terrorizmus elleni háború(k) és az ehhez kapcsolódó retorika egyes amerikai muzul-

mánoknál olyan radikalizációhoz vezethet, ami korábban nem létezett.  Tovább erősödhet a 

radikalizálódás, ha az amerikai muzulmánok és más amerikaiak közötti kapcsolatokat helyte-

lenül kezelik. 
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Az amerikai muzulmánokkal ellentétben az európai muzulmán közösség nem integrá-

lódott, nem is akar asszimilálódni, ebből adódóan fogékony a Közel-Keletről kiinduló 

radikalizációra. Ehhez hozzájárul a szociális lehetőségekből való kizárás, a gazdasági diszk-

rimináció, és magas munkanélküliség, korlátozott szociális mozgékonyság, a politikai meg-

osztottság és azok az erőfeszítések, amelyek megkísérlik „európaizálni― az iszlámot annak 

érdekében, hogy kisebb veszélyt jelentsen az európai kulturális értékekre és identitásra. Ezzel 

szemben az európai muzulmán közösségek nem tehetnek mást, mint erősítik saját közösségü-

ket és szokásaikat. Európai hírszerzési források szerint 250-500 ezer muzulmán vesz részt 

radikális cselekményekben, ebből körülbelül 5000 fő terrorcselekményekben
269

. Ebből az 

következik, hogy az európai muzulmán szélsőségesek a madridi és londoni merényletek óta 

folyamatos fenyegetést jelentenek. 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy ezek a terrorszervezetek – vagy inkább ki-

sebb csoportok – rendkívül amatőrök, tevékenységüket nem tudják titokban tartani, ezért a 

biztonsági szolgálatok elég könnyen leleplezhetik az összeesküvést még az előkészítés fázisá-

ban.  A brit hatóságok a londoni merényletet követően négyszáz főt állítottak bíróság elé ter-

rorista összeesküvés vádjával, közülük százat a bíróságok el is ítéltek. Franciaországban 

2002-2005 között négyszáz főt ítéltek el, de hasonló nagyságrendű letartóztatások történtek 

Spanyolországban és Olaszországban is. Az Egyesült Államokban pedig attól tartanak, hogy 

az Európában állampolgárságot szerzett muzulmánok, mivel vízummentesen utazhatnak, nö-

velhetik a terrorveszélyt
270

.     

Az amerikai Nemzeti Terrorellenes Központ (NCTC) adatbázisa arról árulkodik, hogy 

a 2004 és 2009 közepe között elkövetett valamivel több mint hatvanezer terrorcselekmény 

mintegy kilencven százaléka a világ tíz országára koncentrálódik. Ez azt jelenti, hogy az ösz-

szes többi térségre a cselekmények pusztán tíz százaléka esik.  

 A legveszélyeztetettebb tizenöt ország közül hat valóban muzulmán többségű 

(Irak, Pakisztán, Afganisztán, Szomália, Szudán, Gázai övezet), továbbá kettőben (India, 

Oroszország) pedig tíz százalékot meghaladó a muzulmánok aránya. A 2004 és 2009 közötti 

terrorcselekmények hatvanhat százalékát követték el muzulmán országokban. A 2010-ben 

bekövetkezett oroszországi merényletek hátterében egyértelműen a muzulmánokkal szembeni 

orosz kemény fellépés, a célzott likvidálások állnak. Ugyanez a tendencia mutatható ki Afga-
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nisztán és Pakisztán esetében is. Ami az európai hatóságok hatékony munkája miatt meghiú-

sult merényletkísérleteket illeti, azok mögött is többnyire a szolidaritás áll. 

Az európai terrorizmus helyzete 

A terrorizmus európai helyzetét illetően mértékadónak tekinthető az Európai Unió 

TESAT (EU Terrorism Situation and Trend Report  Európai Unió Terrorhelyzete és trendjéről 

szóló), legutóbbi 2009-es jelentés. 

A tagállamok összefoglalói alapján készült jelentés szerint néhány uniós tagállamban 

háromféle indíttatású (az iszlám, az etnikai-nemzeti és szeparatista) terrorcselekményekkel 

kell számolni. 2007-hez viszonyítva Nagy-Britannia kivételével 24%-kal csökkent a realizált 

terrorcselekmények száma. 2008-ban hét nemzet jelentett 515 meghiúsított, vagy csak részben 

végrehajtott merényletet. 13 tagállamban 100 főt vettek őrizetbe terrorista szervezethez való 

tartozás gyanújával, propaganda tevékenység, illetve terrorszervezetek finanszírozása, vagy 

kiképzés segítése vádjával. 

A terrorizmus minden változatánál általánossá vált az internet használata. Ennek fő 

oka a személytelenség és az egyszerű kapcsolattartás, valamint az olcsó propagandalehetőség. 

Ma már a legtöbb szervezet saját weboldallal rendelkezik, amelyen az anyagok több nyelven 

jelennek meg. Gyakran használják a világhálót arra, hogy egy merényletért vállalják a felelős-

séget. Riportokat, kommentárokat, videó képeket helyeznek el a weben. A legtöbb weblapot 

az EU-n kívül üzemeltetik, a tulajdonosok és a webmesterek azonosítása igen nehéz. Az ese-

ményeket, illetve a terrorkísérleteket elemezve megállapítható a fejlett technológiák alkalma-

zására való törekvés. A nők részvétele alacsony szintű, főként propaganda, pénzügyi támoga-

tás céljaira használják őket, míg a férfiakat inkább akciókban. 2008-ban az EU államokban 

összesen 359 főt állítottak bíróság elé terrorizmussal összefüggő cselekmény miatt, ebből 

50% iszlám indíttatású, míg 39% szeparatista cselekmények miatt. A fenyegetés egyértelmű-

en kapcsolódik a konfliktus övezetekben folyó tevékenységhez, a politikailag instabil helyzet-

ben lévő országokhoz (Észak-Afrika, Száhel-övezet, Irak, Szomália, Jemen, Afganisztán, Pa-

kisztán, sőt India is ebbe a kategóriába sorolható). Ma már kijelenthetjük, hogy Afganisztán 

és Pakisztán felváltotta Irakot, bár Irakban sem nevezhető nyugodtnak és konszolidáltnak a 

helyzet.  

Európában az iszlám terrorizmus mellett jelen vannak a különböző szeparatista, anar-

chista mozgalmak és szervezetek. A Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Ki-
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rályságban a szeparatista támadások a 2007-es 532-ről 397-re csökkentek 2008-ban és 500 főt 

tartóztattak le. A csökkenés oka számos ETA vezető őrizetbe vétele. A támadásokért az ETA 

fiatalokból álló csoportjaihoz tartozókat terheli a felelősség. A támadások célpontja magántu-

lajdon, személyek, kormányzati szervek, üzleti érdekekhez fűződő objektumok.  

A baloldali anarchista csoportok 2008-ban 28 támadást hajtottak végre Görögország-

ban, Spanyolországban, Olaszországban. A célpontok: kormányzati szervek, üzleti érdekelt-

ségek voltak, a merénylők házi készítésű robbanószereket használtak, az esetek egyharmadá-

ban az eszköz gyújtogatás volt. A baloldali anarchista szervezetek kapcsolatban állnak hason-

ló ideológiájú, Európán kívüli csoportokkal is 

 

Ami a légiközlekedés biztonságát illeti, legnagyobb kockázatot az iszlám szélsőséges 

csoportokhoz tartozók jelenthetik, a legnagyobb probléma pedig a „bennszülött― kategória. 

Az támadások előrejelzése és ezzel együtt a prevenció igen nehéz, különös tekintettel a kriti-

kus infrastruktúrákra. A védekezést illetően három területet kell összehangolni, a fenyegetést, 

az ezt megakadályozni kívánó technikai és személyi fejlesztéseket, beleértve ennek költségét 

és végül, de nem utoljára az emberi jogok és emberi méltóság biztosítását, amelynek európai 

szintű felfogása közel sem tükrözi a közös gondolkodást. Ezen a területen a médiának is óriási 

szerepe van. 

Finanszírozás nélkül a terrorszervezetek nem képesek működni. Az elmúlt évek trend-

je azt mutatja, hogy az iszlám csoportok pénzügyi ellátása lényegesen jobb, mint a szeparatis-

ta szervezetek esetében. Előbbi főként önkéntes alapon, míg az utóbbi esetben gyakrabban 

alkalmazzák az erőszakot. 

Számos uniós állam a terrorfenyegetettségét alacsonynak vagy mérsékeltnek értékeli, 

több ország számol be logisztikai támogatásokról. Ezek főként hamis okmányok átadását, 

lakhatási engedélyek és munkaszerződések kiadását, illetve pénz és szállás biztosítását fedik. 

Ausztriában például több nyomozás indult terrorszervezetek pénzügyi támogatása ügyében. A 

gyanúsítottak főként észak-afrikai származásúak voltak. Svédországban és Szlovéniában több 

eljárás folyt olyan személyek ellen, akik terrorcselekményt nem ezekben az országokban ter-

veztek végrehajtani, hanem ―csak‖ logisztikai háttérként használták az országot.  

Az európai megközelítés a terrorcselekményeket a motivációs okok alapján különböz-

teti meg. Ennek alapján az EU-ban megkülönböztethető iszlám, szeparatista és baloldali ere-

detű terrorcselekmények. (Megjegyzés: az osztályozás öncélú, bővebb is lehetne, például 
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egyéni indíttatású, anarchista, pszichikai eredetű, stb. de ezek az EU-ban marginális jelentő-

ségűek, ezért bemutatásuktól eltekintek.) Az előbbiekben elemzett iszlám és szeparatista ter-

rorszervezetek mellett iszlám eredet 

A TESAT értékelése szerint néhány európai szélsőséges szervezet tagjai terrorcselek-

ményeket is elkövetnek, amelynek eszközei főként Molotov koktélok, és gyújtogatás (különös 

tekintettel személyautók). A motivációk között szerepel: politikai foglyok támogatása, milita-

rizmus elleni fellépés, migráció ellenesség.  

 

Összegzésként az EU területén a terrorizmus várható trendje, az alábbiak szerint fog-

lalható össze: 

 világos, egyértelmű trend nem prognosztizálható a sikeres és sikertelen (meghiú-

sított) merényletek számában 

 a letartóztatások száma és a terroresemények száma között nincs feltétlen össze-

függés (ez a fenyegetettség folyamatosságát jelzi) 

 az iszlám terrorizmus legitimitását az iszlámok elleni rendőri fellépéseknek tu-

lajdonítja, beleértve a konfliktus övezetekben a katonai jelenlétet is 

 az EU tagállamok terrorfenyegettsége eltérő szintű (iszlám, helyi inspiráció, 

―magányos farkas‖ szindróma 

 a ―bennszülött‖ terroristákkal szimpatizáló személyek száma növekvő tendenciát 

mutat Európában (kimutatható a radikális imámok és a toborzó tevékenység ha-

tása) 

 az EU-n belüli terrorszervezetek logisztikai támogatást biztosítanak az EU-n kí-

vül működő szervezeteknek 

 a célkiválasztás a szervezet, illetve az egyén politikai és ideológiai céljaitól függ 

 az Internet továbbra is olyan eszköz marad, amit hosszú távon használni fognak 

 a terrorcselekmények végrehajtási eszközei közül kiemelkedő szerepet játszanak 

a házi készítésű robbanóeszközök 

 Az EU-n kívüli területek biztonsági helyzete hatással van az európai terroriz-

musra (Irak, Afganisztán stb.) 
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Ami a jövőt illeti, a hagyományos eszközökkel megvalósított, akár nagyobb vesztesé-

geket okozó terrortámadásokkal bárhol a világon számolhatunk. A légiközlekedésben, ha a 

bevezetett és majd várhatóan bevezetésre kerülő technikai eszközök és eljárások hatására a 

támadások (támadási kísérletek) száma is csökkenni fog, de igyekeznek megtalálni a módját 

az intézkedések kijátszásának. A tömegpusztító eszközök alkalmazása nagymértékben függ 

attól is, hogy mennyire képes a nemzetközi közösség a proliferáció megakadályozására. A 

terrorizmus azonban főként azokban az államokban fordul elő, amelyek nem stabilak. A terro-

rizmus elleni küzdelem nem tekinthető egy végtelen háborúnak sem, mert az csak növeli az 

emberek félelemérzetét. A terrorizmust „helyén― kell kezelni az elmúlt évek tapasztalatai bi-

zonyították, hogy a terror nem szüntethető meg hagyományos háborús eszközökkel, a küzde-

lem az eszközök komplex alkalmazását követeli meg és csak akkor lehet eredményes, ha az 

okokat számoljuk fel.  

Az iszlám világon belül szükség van a radikális és az ortodox iszlám szétválasztására 

A radikálisok és a mérsékeltek közötti küzdelmet úgy kell irányítani, hogy az utóbbiak kere-

kedjenek felül. Egy ideológiai magyarázat során alapvető fontosságú hogy olyan ember (elis-

mert iszlám tudós és vezető) érveljen, aki szilárd vallási alapokkal rendelkezik és széles kör-

ben elfogadott. Emellett a stratégiához szükség lenne több nyugati eszme (például a vallás és 

szólásszabadság átértelmezésére, annak megfogalmazására, hogy mit jelent az uszítás. Ezen 

kérdések megoldása értelemszerűen párbeszédet és hosszabb időt0igényel. 

A terrorizmus ellen hozott EU és NATO intézkedések 

A legfontosabb feladatok, amelyek megvalósításával fel lehet lépni a kihívásokkal 

szemben az alábbiak: 

 fenyegetések elleni harc 

 hatékony multilaterális együttműködésen alapuló nemzetközi rend kiépítése 

 a transzatlanti kapcsolatok erősítése, ami semmivel sem helyettesíthető, de 

szükség van stratégiai partnerségre Oroszországgal, Japánnal, Kínával és Indi-

ával is 

Az Európai Unió három alapokmánya foglalkozik a kérdéssel, mind a hármat az élet 

kényszeríttette ki, egymásra épülnek és egymást kiegészítik. Ezek az alábbiak: 

 az EU terrorizmus elleni akcióterve (2004) 
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 az EU terrorizmus elleni stratégiája (2005., ez a legmeghatározóbb dokumen-

tum) 

 az EU radikalizálódás és terrorista-toborzás elleni stratégiája (2005) 

 

Az Európai Tanács 2004. június 16-7-i ülése jóváhagyta a Tanács által kidolgozott, 

terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos cselekvési tervet, amely több mint 100 intézke-

dést foglal magában és a következő stratégiai célkitűzéseket valósítja meg: 

 a nemzetközi konszenzus elmélyítése és a terrorizmus elleni küzdelemmel kap-

csolatos nemzetközi erőfeszítések fokozása 

 a terroristák pénzügyi és egyéb gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférésének 

visszaszorítása 

 az EU szervein belüli és a tagállami kapacitások maximalizálása a terroristák 

felkutatása, illetve a terroristákkal kapcsolatos nyomozás és bűnüldözés, vala-

mint a terrorista támadások megelőzése érdekében 

 a nemzetközi közlekedés biztonságának védelme, valamint hatékony határellen-

őrzési rendszerek biztosítása 

 a terrorista támadások következményeinek kezelésével kapcsolatos tagállami ké-

pességek fokozása 

 azon tényezők elemzése, amelyek hozzájárulnak a terrorizmus támogatásához, il-

letve a terroristák beszervezéséhez 

 intézkedések hozatala az EU külkapcsolatai terén olyan elsőbbséget élvező har-

madik országokra vonatkozóan, ahol növelni kell a terrorizmus elleni kapacitást 

vagy a terrorizmus elleni küzdelem iránti elkötelezettséget. Prioritások: Marok-

kó, Algéria, Pakisztán, India, Szaúd-Arábia, Jemen, Kenya 

Az Európai Unió 2005 decemberében fogadta el a terrorizmusellenes stratégiát, amely 

négy területen irányoz elő feladatokat az EU számára: 

 a terrorizmus ideológiai alapjainak felszámolása, új terrorista nemzedék létrejöt-

tének megakadályozása (prevention, pld.: a szélsőséges iszlám visszaszorítása) 

 az állampolgárok és a sebezhető infrastruktúrák védelme (protection, pld.: repü-

lőtér-biztonság) 
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 a terrorszervezetek működésének, finanszírozásának megakadályozása, 

(disruption) 

 egy esetleges terrortámadásra való felkészülés jegyében a megfelelő kapacitások, 

struktúrák kialakítása, a koordinált válaszlépések biztosítása (respons) 

 

2005. december 1-jén az Európai Unió Tanácsa elfogadta „A terrorista akciók megelő-

zését, a terroristák toborzásának megakadályozását szolgáló akciótervet.‖ Ennek lényege, 

hogy meg kell szigorítani a különböző konfliktuszónákba (Afganisztán, Irak) utazók, illetve 

az onnan jövők ellenőrzését, meg kell akadályozni, hogy ezekben az övezetekben egyesek 

terrorista kiképzést kapjanak. A dokumentum szerint oda kell figyelni arra, hogy milyen sze-

repet játszanak az imámok a muzulmán vallású hívek esetleges radikalizálódásában, s ki kell 

védeni ezt a hatást. A javaslatokban az is szerepel, hogy a tagállamokban meg kell teremteni 

az erőszakot legitimáló nézetek elleni küzdelem legális keretét, s meg kell vizsgálni, hogy 

miként lehet betiltani a szélsőséges nézeteket propagáló internetes honlapokat. 

A NATO szerint a terrorizmus elleni küzdelem felelőssége elsősorban a tagállamokra 

hárul. A Szövetség céljai közé tartozik, hogy segítse az államokat a külföldről eredő terrorista 

fenyegetések elrettentésében, az ellenük való védekezésben, azok megzavarásában, ―ahogy és 

ahol szükséges‖. Az alapszintű megközelítés, amit a NATO terrorizmus elleni védelmének 

katonai koncepciója körvonalazott, és amelyet 2002 novemberében hagytak jóvá, négy kom-

ponenst tartalmaz:  

 terrorizmus-ellenes védelmi intézkedéseket a haderők, egyének és vagyontár-

gyak sebezhetőségének csökkentésére; 

 a következmények kezelését, (beleértve a hatások enyhítésére irányuló reaktív 

intézkedéseket),  

 terrorizmusellenes támadó intézkedéseket, amelyeknél a NATO vagy vezető, 

vagy támogató szerepet kap (beleértve a pszichológiai és információs művele-

teket is) 

 katonai együttműködés tagországokkal, partnerekkel és más országokkal, va-

lamint egyeztetést a nemzetközi szervezetekkel, így az Európai Unióval, az Eu-

rópai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel és az Egyesült Nemzetekkel.  
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A NATO tagállamok, ezen belül az EAPC (Euro-Atlantic Partnership Council – Euro-

Atlanti Partnerségi Tanács) vezetői a 2003-as prágai csúcson elfogadtak egy terrorizmus elle-

ni partnerségi akciótervet. Az „akcióterv‖ az EAPC-tagállamok közötti együttműködés elő-

mozdítását és megkönnyítését irányozza elő, a terrorellenes küzdelem során, az EAPC és a 

Békepartnerség védnöksége alatt folytatott politikai egyeztetések és gyakorlati programok 

révén (Pl: NATO-MD ‖Mediterranean Dialogue‖, NATO-Orosz Tanács stb). 

Az „Akcióterv‖ a következő területekre helyezi a fő hangsúlyt: 

 információk megosztása 

 határellenőrzés 

 tömegpusztító fegyverekkel elkövetett terrorizmus 

 az együttműködés fokozása a polgári veszélyhelyzeti tervezésben 

 katonai erő tervezése 

A transzatlantizmus és az európaiság összefüggései 

2001. szeptember 11-e lényegesen megváltoztatta a biztonsági körülményeket, de a 

fenyegetettség kezelésére nem alakultak ki a megfelelő keretek. A mai biztonsági kihívások 

közös felfogására még nincs elgondolás. A jelenlegi transzatlanti felfogás nem elegendő a 

terrorizmus és a proliferáció kezelésére.  A biztonsági koncepciók a hidegháború időszakához 

viszonyítva vagy nincsenek kidolgozva, vagy hiányosak, illetve általánosak. Előfordul, hogy a  

biztonsági kérdéseket egyes kormányok politizálják és gyakran belpolitikai céloknak rendelik 

alá. 

Az európai és az amerikai nézetek között a biztonsági kihívások (terrorizmus, 

proliferáció) komolyságát és közelségét, de a katonai vagy diplomáciai lépések szükségessé-

gét illetően is eltérések vannak. Úgy vélem azonban, hogy ez így természetes, hiszen másként 

érinti a terrorizmus az Egyesült Államokat, mint Európát. Emlékeztetek a világháborús ve-

széllyel járó kubai rakétaválságra, mennyire másképpen fogta azt fel az Egyesült Államok, 

mint az akkori Nyugat-Európa. Ma is azt tapasztaljuk, hogy a fenyegetettség felfogásában az 

Egyesült Államok és Európa nem ugyanúgy értékeli ugyanazt a veszélyt. 

Eltérőek a kihívások kezelésével kapcsolatos felfogások is. A Bush adminisztráció a 

gyors akciók híve, míg az európaiak inkább a tárgyalásos, illetve a jogi eljárásokat részesítik 

előnyben. Az eltérések azonban nem alapvetők, sőt inkább egymást kiegészítik. Azonnali 

válaszok szükségesek az AK és a tömegpusztító eszközök kezelésére, de a gazdasági és a hu-
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mán biztonság megteremtése (pl. a Közel-Kelet esetében) hosszabb időt vesz igénybe. Azt 

sem szabad elfelejteni, hogy ha a demokratikus államok nem hoznak létre egységfrontot és 

nem képesek közösen fellépni, akkor a „másik oldal‖ győz. 

Melyek azok a mechanizmusok, struktúrák, amelyekre a válságok kezelésében közös 

fellépés érdekében szükség lenne? 

 Közös tervezés, amely magában foglalja a fenyegetettség elemzést és a fenyege-

tésre adott választ. A reagáló mechanizmusok kialakítása biztosíthatná a megfe-

lelő, összehangolt válaszadást, 

 erőtervezés, amely biztosítaná az erők kombinált alkalmazását oly módon, hogy 

a képességek kihasználása kedvezőbb legyen, 

 katonai és parancsnoki struktúrák összehangolása (jóllehet az EU katonai törzs 

és a SHAPE együttműködése többé-kevésbé kidolgozott, ez még nem elegendő), 

 politikai egyetértés, amely magában foglalja a célok összehangolását. A NAC 

(Észak-Atlanti Tanács) és a PSC (Politikai és Biztonsági Bizottság) feladata a 

tevékenységek összehangolása, ez közel sem elegendő az eredményes működés-

hez, hiszen a két szervezet alapvetően a saját tevékenységet koordinálja, szükség 

lenne egyéb szinteken is az együttműködésre, 

 a kompatibilis képességek területén szükség lenne a NATO NRF (Reagáló Erők) 

és az EU harccsoportjai tevékenységének összehangolására. Ez természetesen 

csak akkor lenne megoldható, ha az EU harccsoportok olyan szinten állnának, 

mint a NATO NRF erők (persze abban is dönteni kellene, hogy szükség van-e 

külön erőkre és főleg képesek-e ezt a kormányok finanszírozni). A képességek 

kialakításához szükség lenne a NATO és az EDA (Európai Védelmi Ügynökség) 

összehangolt fellépésére, amitől ma még, úgy vélem, messze állunk, hiszen ezen 

a területen komoly érdekellentétek vannak, 

 a katonai és a polgári képességek összehangolása (tartalmilag ez a hadviselés és 

az újjáépítés összekapcsolását jelenti). Az összehangolás megvalósítására össze-

kötők kellenének, akik a parancsnoki struktúrákon kívül végeznék munkájukat. 

Szükség lenne továbbá a NATO és az Európai Bizottság szoros kapcsolatára, 

mivel a Bizottság végzi az erők és eszközök elosztását, 
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 a NATO és az Európai Bizottság válságkörzetekre vonatkozó konzultációit szo-

rosabbá kellene tenni, továbbá célszerű volna alternatív kapcsolódási lehetősé-

gek kidolgozására arra az esetre, ha az előbbiek párbeszéde elakadna. Hasznos 

lenne, ha a két szervezet még akkor is egyeztetne (legalább a tájékoztatás szint-

jén), ha nem vennének részt mindketten egy tevékenységi területen kívüli kato-

nai akcióban. Milyen szép lenne, ha a NATO és az EU például egy válság keze-

lésére vonatkozóan közös javaslatot készítene és terjesztene az ENSZ elé. Sajnos 

ettől még messze vagyunk. 

A fentiek megvalósítására akkor nyílna lehetőség, ha mindkét szervezet, illetve az 

Egyesült Államok elkötelezettséget vállalna arra, hogy alapvető feladataik vannak a transzat-

lanti térség biztonságának szavatolásában. Ez kizárólag az érdekek és a szándékok harmonizá-

lásával valósítható meg, amelyben mindhárom félnek megvan a saját szerepe. 

A Magyar Köztársaság helyét és szerepét illetően mindenképpen pozitív tényező, hogy 

a globális kihívásokkal nem egyedül, hanem a NATO és az Európai Unió tagjaként kell meg-

birkóznia. A jelzett szervezetek tagjaként úgy vélem nem kell, sőt nem is szabad választania 

Európa és az Egyesült Államok között. Legelőnyösebb politikának a kiegyensúlyozott vi-

szony ígérkezik, a helyes arányok megtalálásával. A NATO-nak és az EU-nak világos straté-

giája van a terrorizmus és a radikalizmus kezelésére, amelynek gyakorlati kivitelezésében 

aktív tagként célszerű részt venni. 

Következtetések, ajánlások 

A globalizáció negatív hatásainak eredményeképpen a muzulmánokat sújtó szegény-

ség, a túlnépesedés, a társadalmi fejlődés ellentmondásai, Európában a kirekesztés jó táptalajt 

biztosítanak a radikális nézetek terjedéséhez. A radikalizáció leginkább a válságterületeken 

jelentkezik, de az iraki és afganisztáni katonai műveletek is komoly hatással vannak az euró-

pai radikalizmus terjedésére. Összefüggés mutatható ki a nemzetközi reagálások és a politikai 

iszlám terjedése között. A radikalizmus terjedéséhez az iszlám vallás hátteret tud biztosítani. 

Az ellenük való fellépés csakis együttműködéssel és nem erőszakkal valósítható meg, az per-

sze nem jelenti azt, hogy törvénysértések esetében ne kellene határozottan fellépni. 

A demográfiai okok miatt az európai iszlám lakosság intenzív növekedésével kell 

számolni, ami főként azokat az európai államokat érinti leginkább, ahol az iszlám népesség 
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száma egyébként is magas. Egyes vélemények szerint az évszázad közepére az iszlám népes-

ség elérheti a Föld lakosságának közel felét. 

 Ami ebből a szempontból a Magyar Köztársaság helyzetét illeti, megállapítha-

tó, hogy a muzulmán lakosság aránya kicsi, főként megélhetési okokból tartózkodnak ha-

zánkban. Mindez persze nem zárja ki, hogy a válságkörzetekben történő események ne lenné-

nek hatással rájuk. Ezen kívül hatást gyakorolnak rájuk is azok az események, amelyek a mu-

zulmán lakosságot érintik Európában. Számolni kell hazánkban is a vallás intenzívebb gya-

korlására vonatkozó igénnyel, a muzulmán szokások és kultúra terjesztésének igényével, amit 

kellő érzékkel és diplomáciával, de semmiképpen nem erőszakos eszközökkel célszerű kezel-

ni. 

 A válságkörzetekben történő eseményeket mindenképpen külön kell választani 

a honi terület eseményeitől, pozitívként értékelendő biztonsági szempontból, hogy a válság-

körzetekben, különös tekintettel azokra, amelyek ebből a szempontból meghatározóak (Irak, 

Afganisztán) jelenlétünk és feladataink marginálisak. 

 Arra viszont továbbra is készen kell állni, hogy ha nagyobb veszteségeink len-

nének Afganisztánban, akkor a következményeket kezelni kell, amire előre célszerű felké-

szülni. Ehhez jó példát szolgáltat Spanyolország, Németország, de az Egyesült Királyság is. 

Nem zárható ki az sem, hogy a veszteségeket a terrorszervezetek igyekeznek kihasználni a 

politika befolyásolására is, különös tekintettel a kormányzat és a lakosság szembeállítására. 

Célszerűnek tartjuk, hogy ezt időben kezelje a kormányzat. 

 A terrorveszély továbbra sem kezelhető könnyelműen, mert sajnos a merényle-

tek előrejelzése igen nehéz. Ebből a szempontból célszerű az EU gyakorlatához történő késle-

kedés nélküli igazodás. 

 Számolni kell hazánkban a belső bizonytalanság, a demokratikus jogok meg-

sértése miatt egyes személyek és csoportok radikalizálódásával, amelynek semmi köze sincs a 

tanulmányban részletezett iszlám alapú radikális csoportok tevékenységéhez, de ettől sokkal 

veszélyesebb lehet, ha a radikalizmus nincs kellő érzékkel visszaszorítva. Ezen a területen 

rendkívül fontos annak eldöntése, hogy a cselekmény valóban terrorizmushoz köthető, kime-

ríti-e az ismérveket, vagy pusztán köztörvényes bűnözésről van szó. Nem biztos, hogy jó poli-

tika a riogatás, amelyre láthattunk néhány példát hazánkban is. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 315 

Felhasznált irodalom: 

 George C. Fidas: The Terrorist Threat: Existential or Exaggerated? International 

Journal of Intelligence and Counterintelligence. Vol. 21 Number 3 

Krizmanits József: Kérdések a biztonságpolitika témakörben. Biztonságpolitika és ter-

rorizmus, II. évfolyam, 1 szám, 2002. január. 

Rostoványi Zsolt: Válaszok a terrorizmusra,  SVKH-Chartapress, 2002 

Robert S. Leiken „Europe’s Angry Muslims, Foreign Affairs, Vol. 84 No.4 

Kis-Benedek József: Az európai terrorizmus sajátosságai Felderítő Szemle 2006. janu-

ári különszáma 

Kis-Benedek József: Radikális iszlám csoportok Európában Felderítő Szemle 2007/1 

szám 

TE-SAT 2009 EU Terrorism Situation and Trend Report 2009. 

Alison Pargeter: The evolution of radical Islamist groups in Europe. 

Jane’ Intelligence Review vol. 17. Number 02. February 2005. 

Jeffey Cozzens: Islamist groups develop new recruiting strategies. 

Jane’ Intelligence Review vol. 17. Number 02. February 2005. 

Kathryn Haahr: Spain's Operation Suez Reveals al-Qaeda Support Rings in Europe 

Publication: Terrorism Focus Volume: 3 Issue: 45, November 21, 2006, 

www.jamestawn.org 

 

 

http://www.jamestawn.org/


-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 316 

Dr. Benkes Mihály 

A biztonság főbb közép- és hosszútávú indikátorai 

Fekete-Afrikában 

 

A történészek és a nemzetközi kapcsolatok művelőinek körében ismert, hogy a nemzet-

közi rendszer, a nemzetközi politika argumentációi többnyire a domináns aktorok stratégiái-

nak alárendelten fogalmazódnak meg. A hidegháború korszakában a két csúcshatalom és az 

általuk uralt szövetségesi kör politikájára összpontosult a figyelem. S bár a politikai 

afrikanisztika kutatói sem mentesek ettől az attitűdtől, illetve reflextől, mégis utat tört magá-

nak az a felfogás, hogy a világfolyamatok alakulását ne csak a domináns hatalmak szemszö-

géből, hanem egy – adott esetben fekete-afrikai – államcsoport oldaláról is megvizsgáljuk és 

elemezzük. E tanulmány az utóbbi megközelítés jegyében az afrikai államiság bel- és külpoli-

tikai újragondolásának biztonságpolitikai hatásait célozza. A szubszaharai államcsoportok 

működésének feltárása immár kihagyhatatlan részét kell hogy képezze egy hitelesebb nem-

zetközi rendszerelemzésnek. Egy ilyen „oldalnézeti‖ bemutatásnak számos elégtelenül tár-

gyalt vagy megválaszolatlan kérdést kell felölelnie. Ezek közül a jelen tanulmányban az afri-

kai állam gondolatkörét hangsúlyozottabban taglaljuk, szoros kölcsönhatásban a biztonsági 

problematikával.  

Az államiság és a globális politika kapcsolata a függetlenségi korszak egymást követő 

periódusaiban, ha más-más előjellel és tartalommal is, de alapvető jelentőségű viszonylat-

rendszert alkotott. Különösen időszerűnek ítéljük, hogy ezeknek a többségükben gyenge és 

hiányos képességgel jellemezhető afrikai államoknak hogyan és mennyiben sikerült „túlélé-

süket‖ megvalósítaniuk a változó globális struktúrában. Ennek keretében a főbb vizsgálati 

szempontok az alábbiak: 

 a hatalom indigenizációja és következményei 

 a kvázi államiság és a negatív szuverenitás rezsimje 

 a vezetők és kormányok legitimitása és irányultsága 

 a monopólium-állam 

 a belpolitikai államiság és a külpolitika 

 az afrikai vezetők túlzott perszonális jellegű gyakorlata 

 az afrikai nemzetközi rendszer karaktere 
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 a kormányokétól független, nem állami külpolitikai aktivitások felerősödése és 

hatása 

 a posztbipoláris korszakra való átmenet külpolitikája 

 

A végső célkitűzésünk e keretek között, hogy érthetővé tegyük, az afrikai államok és 

vezetőik mit és hogyan tettek azért, hogy segítsenek a túlélésben. Ugyancsak tisztázandó kér-

dés, hogy ezen aktorok minden gyengeségük ellenére milyen esélyteremtő, a „túlélést‖ előse-

gítő intézkedéseket tettek, avagy mulasztottak el. A kutatási vállalkozás kényes kérdése az is, 

miként és hogyan, milyen Afrika-közi és nemzetközi környezetben következhetett be, hogy 

egyes esetekben a folyamat során „árnyékországok‖ keletkeztek. 

A „fekete kontinens” és a mai globális biztonság 

A világ biztonságának összetettsége napjainkban minden korábbi korszakéhoz képest 

bonyolultabb „képletet‖ alkot, s egyúttal sokkal több egymásnak ellentmondó elemet és jelen-

séget tartalmaz.  

A 21. század elején a hagyományos biztonsági struktúrák, tényezők és dimenziók új, 

univerzális hatású jelenségcsoporttal társulnak, a nemzetközivé lényegült terrorizmussal.
271

 

Afrika problémái, a kontinens történetének negatívumai és deficitjei a mai globális biztonság 

tekintetében rendkívüli kihívásokat jelentenek. 

 Az erőszak internacionalizációja a jelen korszak meghatározó vonása, bizton-

ságpolitikai szempontból a posztbipoláris korszakra való átmenet különös eleme, 

melynek gyökerei egyfelől a korábbi korszakból erednek, másfelől a halmozódó 

elmaradottság különféle motivációs területei önmagukban is reaktív fázisukba 

jutottak és ennek során láncreakciót eredményeztek. 272 

 A globális változás az afrikai új államok esetében is több dimenziójú kölcsönös 

függőségi érintkezési viszonyokkal együtt jelentkezett. A bipoláris korszakban 

alternatív irányultságok keletkeztek (l. az occidentalizációt, a szocialista opciót, 

az ún. harmadik utas, az autark–izolacionista kísérleteket), s ez visszahatott a 

nemzetközi társadalom életére, intenzívvé vált az ideológiai harc, a konfrontatív 

politizáció rövid idő alatt ott is mozgósította az egyes társadalmakat, ahol a szer-

                                                 
271
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272

 Zartman, 1989 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 318 

ves fejlődés nem ment végbe vagy megszakadt, illetve a világtendenciához 

(mondializmus) képest a leválás ideája vált uralkodóvá.  

A politikai afrikanisztikai biztonsági elemzések egyik központi kérdése az, hogy a nem-

zetközi társadalom kiterjesztése magába foglalja-e a Nyugat volt gyarmatait, s ezáltal na-

gyobb szolidaritáshoz fog-e vezetni, avagy ellenkezőleg, azt juttatja-e kifejezésre, hogy az 

ilyen törekvések még „idő előttiek‖.
273

 Máig fennálló kérdés, hogy a globális gyámság megfe-

lelő rendszerére lett volna-e szükség, illetve lenne-e szükség azért, hogy az egykor kolonizált 

népeket és társadalmakat felkészítse és elvezesse az államok társadalma teljes jogú tagságá-

nak szintjére.
274

 Napjainkban azt rögzíthetjük, hogy a volt gyarmati világ országai általában 

ragaszkodnak szuverén függetlenségükhöz, eközben formálisan elfogadják a világ politikai 

szervezeteinek pluralista elveit, azonban kérdéses, hogy elmozdulás következzen-e be a 

szolidarizáció irányába. A „fekete kontinens‖ államainak képlékenysége, e társadalmak hal-

mozott elmaradottsága és rosszul kormányzottsága azt a képet mutatja, hogy főként a Szaha-

rától délre eső területeken és régiókban „összeomlott‖ államokkal (failed states), ún. „negatív 

szuverenitást‖ gyakorló entitásokkal kell számolnunk.
275

 Az új afrikai államok nagy részében 

a politikai elitek jogilag szabaddá váltak, s ennek jegyében a quasi nemzeti fennhatóságuk 

keretében kényükre-kedvükre uralkodnak.
276

  

A fekete-afrikai államok jó része politikailag, gazdaságilag, szociálisan és mentálisan az 

életképesség alsó határán helyezhetők el. Ebben a kontextusban fokozottan jelentkezik az a 

megfontolás, hogy feltétlenül szükség van-e az érintett országok kormányának egyetértésére, 

hogy nemzetközi akciókra kerüljön sor. Az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi jogi, biz-

tonsági, külpolitikai, morális és kulturális választási kényszer merült fel (preventív aktusok, 

béketeremtés, békefenntartás, egyéb beavatkozások). A hidegháborús korszak után bekövet-

kezett afrikai konfliktusok újra napirendre tűzték az ENSZ Chartában rögzített gondolat 

(VIII.fej.) érvényesítésének kérdését, a tekintetben, hogy hogyan, mikor, milyen körülmények 

hatására és hogyan foganatosíthatók akár fegyveres intervenciók is az egyes országokban és 

régiókban bekövetkezett polgárháborús, államközi fegyveres harcok megszüntetésére, békete-

remtésre. Az ENSZ égisze alatt folytatott hadműveletek egy kivételével (ONUC–Kongó 

1960–64) a hidegháború utáni időszakban zajlottak, összesen tizenkilenc.
277

 Ám ezek elrende-
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lésének és vállalásának jogi alapjai még ma is bizonytalanok. A BT is csak 1995-től kezdve 

mutatott érdeklődést az afrikai kontinens iránt.
278

  

Szubszaharai Afrikában elterjedtté vált az intervenciók mellett a szubverziók több for-

mája, melyekben kétségtelenül szerepet játszottak a Kelet–Nyugat szembenállás, az oktrojált 

európai modellek alkalmazási gondjai, illetve kudarcai, az autenticitás felértékelése, a tradici-

onalista és modernizáló irányzatok összeütközése és súrlódásai, a tribalizmus és számos Afri-

ka-közi helyi érdek- és attitűdbeli eltérés. A kontinens új államainak függetlenségi korszakát 

különösen megterhelték az ún. regionális hegemónok akciói, akik uralmi pozíciójukat arra 

használják fel, hogy fenntartsák elsőbbségüket területükön. Fekete-Afrikában az emberi gon-

dolkodásban használt minden más koncepcióhoz hasonlóan a biztonság, mint társadalmi 

konstrukció megdőlni látszik, minthogy a biztonságfogalom értelmét adó interszubjektív kon-

szenzus fogyatékosan vagy egyáltalán nem tud létrejönni és megszilárdulni. Természetesen ez 

nem azt jelenti, hogy az olyan biztonsági kategóriák, mint a hatalomért való harc, a hatalmi 

egyensúly, a geostratégiai megfontolások vagy biztonsági közösségek nem jelennek meg a 

bel- és külpolitikákban.  

Az afrikai népek szociotörténete, a politikai közösségépítkezés különösségei, szokás-

rendjei több ponton megnehezítik vagy lehetetlenítik egy modern politikai közösség kialaku-

lását (l. az atavisztikus törzsiségbeli, a faluközösségi reminisszenciákat, a tribalizmust, a duá-

lis társadalmiságot, társadalmi integráltság fokát stb.). Az afrikai országok körében gyakori – 

sőt mindennapos –, hogy etnikai, ideológiai vagy vallási társakat, rokonsági csoportokat kato-

nai beavatkozással támogassanak határaikon túli területeken. Tanúi lehetünk, hogy a gyenge 

államok, ezek sorában több afrikai állam, amelyek az összeomlás határán állnak, szisztemati-

kusan megsértik az egyetemesen elfogadott emberi jogokat és normákat, s ezek a szélsősége-

kig kilengő események hosszabb ideig még a jelenkori nemzetközi politika jellegzetes vonásai 

lesznek. A mai Afrika többrétű biztonsági kockázat keletkezési térsége világunknak.
279

 

A biztonság-polémia és Fekete-Afrika 

A gyarmati kapitalizáció idején, majd a posztkoloniális periódusban is eltérő pozíciók és 

„eredmények‖ keletkeztek az államok és társadalmak viszonyaiban. Így az ún. „nyugati em-

ber‖ a 12. századtól kezdve olyan civilizációt hozott létre, olyan társadalomban élt, amely 

rendelkezett egy tudományos kultúrával, aminek alkalmazása révén képessé vált arra, hogy a 
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természetet hatékonyabban kiaknázza.
280

 Az idők folyamán a politikai, gazdasági, társadalmi 

funkciók változásai, fejlődése, a szociális dinamizmus léte tovább növelték az eredeti előnyt!  

Bizonyítottnak tűnik, hogy a nyugati fejlődés alapjai, erőforrásai a második világháború 

végéig saját bázison is adottak voltak, azonban a hatékonysági-önköltségi számítások szerint 

az expanzió mellett döntöttek. Nem mellékes hatás, hogy az európai expanzió révén a gyar-

matok is részesedtek az ipari forradalom hozadékaiból, jóllehet ennek határt szabott a gyarma-

tosítottak politikai, jogi, gazdasági függősége, kirekesztettsége. A mélyreható károsító hatások 

között a legsúlyosabb, hogy a helyi, „bennszülött‖ társadalmak megtérítése, civilizációja 

nemcsak az anyagi javak elsajátításának nyitott utat, hanem egyúttal akkulturációs folyamatot 

indított el, a hagyományos viszonyokat megbontotta, anélkül, hogy reális esélyt teremtett vol-

na az alkalmazott modernizációra. A metropoliszokat ezért elévülhetetlen politikai felelősség 

terheli.
281

 E paradoxális helyzet azt is magába foglalta, hogy a kolonizáció az adott világrend-

ben bizonyos mérvű pozitív hatással járt a kontinuitás és a politikai stabilizáció terén. Afrika 

esetében azonban gyengén strukturált viszonyokkal szembesültek a gyarmatosítás aktorai.  

A biztonság kérdése a dekolonizáció függvényében 

A dekolonizáció pillanatától kezdve viszont már új, sokkoló helyzet állt elő, mindenek-

előtt azáltal, hogy hosszabb-rövidebb időre megszűntek a protekcionizmusból a gyarmatálla-

moknak juttatott előnyök, valamint a preferenciális kapcsolatok.  

Az idegen uralmat követő formális politikai-jogi függetlenség birtokában újabb degra-

dációs folyamatok indultak meg: az agrártermelés, a vidéki-falusi élet válságba került; megje-

lent az ún. vad urbanizáció; az emberi jogok tiszteletben tartásának nem valósultak meg az 

intézményi, politikai, kulturális alapjai; a korrupt, nepotista uralmi rendszerek működése aka-

dályozta a belső kohézió létrejöttét és az interetatikus nemzetközi kapcsolatok konszolidált 

fejlődését.
282

 A dekolonizáció által elindított paradigmaváltásra való érettség hiánya miatt 

Afrikában azonban a globális méretekben kialakuló törésvonalak a legdrasztikusabb formák-

ban jelentkeztek. 

Afrika egészében, de főleg Fekete-Afrika régióiban különösen nagy kilengésekkel, szél-

sőséges cselekményekkel járt együtt a paradigmaváltás: a „fehér uralomból‖ az afrikai rezsi-

mek gyakorlatába való átmenet. A rendszerváltást az afrikanizáció szereplői többségükben 

önző módon, tradicionális tekintélyük – úgymond – maradéktalan helyreállítására használták 
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fel, s ezzel az „otthagyott‖ modernizációs elemeket, eszközrendszert, beruházott eszközöket 

veszni hagyták. Az atavisztikus erők feltámadása rendkívülien megnehezítette, esetenként 

akadályozta az új államok gyors és modernista konszolidációját. A csekély számú fiatal, haza-

fias, pánafrikanista–progresszista elitek legitimációját ekként nemcsak a nem szűnő külső 

beavatkozások, hanem a belső hatalmi harc (legelterjedtebb formája a tribalizmus) fékezte 

vagy lehetetlenítette.  

 Ez a „robbanás‖ a világban biztonságpolitikai vákuumot hozott létre, melynek 

kezelését a Kelet–Nyugat típusú szembenállás strukturális feltételei között (l. a 

blokkosodást és konnotációit) a cselekvőképes aktorok késve, s csupán az elhárí-

tás, a célirányos konszolidáció – nem mindig következetes – szándékával kísé-

relték meg. A biztonságot, a békét veszélyeztető halmozódó kockázatokra sem a 

gazdaság, sem a politika területén nem születtek koherens, rendszer-jellegű ter-

vek. Az ad hoc-jelleggel indított műveletek magukban hordták a külső szereplők 

és az érintett államok közti rivalizálást, a konfliktusosság elmélyülésének és ki-

szélesedésének lehetőségét (l. a segélyezési programokat illetve a gazdasági, 

pénzügyi, katonai és egyéb formában juttatott támogatásokat).  

 A biztonság követelményének érvényesítését nem kis mértékben a szatellizált 

vagy „kitartott‖ bábkormányok és diktatúrák fenntartásával, megsegítésével ol-

dották meg a mérvadó hatalmak (a volt gyarmattartó európai hatalmak, de nem 

különben a két, deklaráltan antikolonialista szuperhatalom – a SZU és az USA – 

és szövetségeseik).
283

  

 A domináns hatalmak a távlatos megelőzés gondolati szintjére csak akkor jutot-

tak, amikor a krízis akut átfogó stádiumába jutott. Ezt a súlyos fogyatékosságot 

mindenekelőtt a „biztonság‖, mint célrendszer egykori leszűkített értelmezése 

magyarázza, minthogy hosszú időn át a katonai, gazdasági erő alkalmazását, a 

represszáliát és egyéb nyomásgyakorlást tartották leginkább alkalmasnak a biz-

tonsági kockázatok megszüntetésére.
284

  

 A posztbipoláris korszak küszöbén ugyanakkor indokolatlanul megerősödött a 

nemzetközi társadalom korábban is tapasztalt részvétlensége az afrikai proble-

matika iránt, holott a világrend entrópiájának elmélyülése nyilvánvalóan napi-

rendre tűzte Afrika integrálásának ügyét.
285
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Afrika kontinens több évtizede tapasztalható, szinte folyamatos „lecsúszása‖, leszakadá-

sa a nemzetközi vagy globális biztonság, értelemszerűen az európai tér – szorosabban az Eu-

rópai Unió – vonatkozásában kritikus szintet elérő degradációs hatásokat mutat. Afrika hal-

mozott elmaradottsági viszonyai a hidegháború korszakát követő jelenlegi átmeneti periódus-

ban a fenyegetés-fenyegetettség újabb elemeivel bővültek. A „hagyományos‖ kockázati fakto-

rok mellett új elemnek számítanak a nem-állami szereplőkhöz, a nem katonai dimenziókhoz 

kapcsolódó aktivitások. A fekete kontinens vonatkozásában alig, vagy nem érvényesíthetőek a 

biztonság megkonstruálásához, egy pozitív kimenetű biztonságpolitika alkalmazásához szük-

séges koncepcionális, illetve stratégiai kezdeményezések sem.  

Optimális interaktív körülmények között a biztonság feltételezi az autoritást, az állam 

racionális szubjektumként való részvételét a nemzetközi viszonyokban. A képlékeny és össze-

omló afrikai államok gyakorlatában a biztonság elméleti posztulátumai „megbuknak”, mint-

hogy az „állampolgárok‖ képviselői körében (kormány, hadsereg, humán képviseletek stb.), s 

önmagukban is sikertelenség jellemzi az összehangolt akciók megalapozását.  

Az eredménytelenség másik forrása, hogy a környezeti szűkösség rendkívüli szerepe és 

hatása körkörös vitát és szakadatlan konfliktualitást vált ki. (Bár nyilvánvaló, hogy a szűkös-

ség, mint motívum nem mindenütt van jelen végzetes formában.) Mindkét jelenségcsoportban 

súlyosbító tényezőként hatnak a politikai identitás- és rezsim legitimációs gondok és hiányos-

ságok. Vagyis a „környezet‖ és „biztonság‖ összefüggései korántsem tisztázottak. 

Az afrikai államokban a hatalomba kerülő különféle „elitek” („polgári‖ vagy katonai 

csoportok) legitimációját szinte megszakítás nélkül a nemzetközi társadalom külső szereplői 

biztosították, s ez napjainkban is így van. A „jó helyezkedés‖ viszont belső társadalmi támasz-

ték híján, csak korlátozott biztonságot eredményez, mi több, azáltal, hogy túlzottan a status 

quo fenntartására épít, rendkívülien leszűkíti a politikai-kormányzási képességet. Tüzetes 

vizsgálatok jelzik számunkra, hogy a mindenkori afrikai vezetés köreit, döntéshozóit a szub-

jektív hitek, a kisajátító érdekek és percepciók jellemzik. Erősen kétséges és esetleges, hogy 

az ún. belső kritikai (észlelő) erők bevonhatóak-e  a biztonsági problematikába. Az afrikai 

államok túlnyomó többségében az interakciók, percepciók, hitek és attitüdök nem alkotnak 

olyan minőséget, amelyet államnak nevezhetnénk. (E viszonyok transzhistorikus ok-okozati 

összefüggései ismertek, a kolonizáció-dekolonizáció, a formális függetlenségi létezés, s a hi-

degháború korszakában folytatott aszimmetrikus kapcsolatok, valamint azok tartósan torzított 

interpretációja stb.)  

Az új független afrikai államok teljes körében a hatalmon lévők egyfelől következetesen 

mellőzték a belpolitikai változókat, másfelől a kétpólusú nemzetközi rendszerből eredő nagy 
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nyomásnak kitéve a szatellizáció célpontjaivá váltak. Egyáltalán nem valamiféle szemantikai 

trükk azt állítanunk, hogy a biztonság és az emancipáció egymást feltételező, folyamat-jellegű 

építőelemek, mégpedig nem csupán egy ún. nemzetbiztonsági síkon, hanem a nemzetközi vi-

szonyokban is.  

Afrika kontinens államai és népei rendkívüli próbatételnek vannak kitéve, s egyúttal sú-

lyosbodó kihívások kiindulási közege is. A Szaharától délre elterülő országok körzeteiben 

olyan kockázati elemek halmozódnak, amelyek eszkalálódó válságokhoz, a globális biztonsági 

rendszert és az európai, valamint Afrika-közi dimenzió békéjét, fenntartható fejlődését fenye-

gető fordulatokhoz vezetnek. Az alábbiak a legszembetűnőbbek: 

 a működésképtelen államok, rosszul kormányzottság 

 a nem állami ágensek aktivitásának dezorganizáló hatása 

 a fenntarthatósági képességek és mutatók kritikus romlása 

 nepotizmus 

 permanens konfliktualitás az egyes államokban (polgárháborúk, genocídiumok, 

belső hatalmi harcok, diktatórikus rezsimek) 

 etnikai és vallási rivalizálások 

 a népesség ellenőrizhetetlen mozgása (migráció, emigráció) 

 államközi fegyveres villongások és lokális háborús cselekmények 

 rivalizáció az ún. regionális biztonsági körzetek hegemóniájáért 

 a nemzetközi terrorizmussal való kapcsolat és bázisterület 

 a világgazdaságból való kiszorulás, csökkenő közvetlen befektetések 

 egészségügyi, környezeti katasztrófák (HIV, Marburg, AIDS stb.) 

 emberi jogok megsértése, kultúravesztés 

 a nemzetközi jószolgálati, békéltető, béketeremtő és fenntartó akciók hatástalan-

sága, kudarcai 

Az afrikai államiság természete 

E kérdés elégséges megértése és megvilágítása elősegíti, hogy az afrikai államok, azok 

vezetői milyen szerepet játszottak és viselnek ma is abban, hogy quasi túléljék az afrikai iden-

titásokban a kolonizáció–dekolonizáció során keletkezett módosító hatásokat. Ugyancsak vá-

laszra váró kérdés az is, hogy egyfelől az afrikai államok belpolitikai átalakulásaiban megva-

lósult-e „fejlődés‖, s másfelől a külső transzformációiban megtörtént-e a „felszabadulás‖? A 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 324 

„túlélési követelmény‖ ekként kettős tartalmat hordoz és különféle célokat feltételez. Szűkebb 

értelemben: létezni, kutatva az afrikai sajátosságoknak megfelelő bel- és külpolitikai beren-

dezkedési viszonyokat, s tágabban: elérni a „haladás‖, előrejutás, majd azt követően az Afri-

ka-közi egyesülés korparancsát. 

Az afrikai államok természetének helyes értelmezése több szempontból is kulcskérdés. 

A szubszaharai afrikai esetekben az idevágó nyilvánvaló argumentumok időről-időre elhalvá-

nyulnak az elemzésekben, s ezt érzékelhetjük a közvetlen fizikai természeti adottságok és 

körülmények vonatkozásában is.  

Az „állam természete” vitathatatlanul magába foglalja a környezeti alapot jelentő 

naturát, amelyen az adott társadalmak felépülnek. Afrika kontinensen kivételesen erős és 

nyilvánvaló a népesség és a fizikai környezet közötti kapcsolat. Esetenként, amint azt a törté-

nelmük bizonyítja, szélsőségesen befolyásolja érintkezési viszonyaikat.
286

  

Az állam természetének szintén meghatározó komponenseit képezik az adott változatos 

és különös természeti környezetben kialakult identitások, a társadalmi értékek, a kultúrák. A 

létezésnek ebben a tagolt, sokszínű szférájában rendkívüli, olykor tragikusan hosszan tartó 

károsodás érte a bennszülött afrikai társadalmakat. Azok a túlkapások és idegen értékalapú 

átalakítások az élet valamennyi dimenziójában, amit a kívülről érkező szereplők valósítottak 

meg a témánk szempontjából is fontosnak ítélt képességek alapjait roncsolták vagy szüntették 

meg. Ilyen az államalkotás, a „kormányzó képesség‖, a politika és autoritás minősége és 

kompatibilitása a lokális környezettel. 

A sajátos afrikai mechanizmusok, amelyekkel az afrikai államokat létrehozták, maguk is 

döntően alakították az államok természetét a fekete kontinensen. E mechanizmusokban a 

prekoloniális és koloniális „örökség” egyaránt megjelenik. Így például a mindenkori gyarma-

ti berendezkedés domináns kritériuma volt a külvilág minden téren való érdekérvényesítése. 

A függetlenségi korszakra ez nyilvánvalóan rányomta bélyegét, s ha az afrikai államok kül-

kapcsolataiban találunk is ettől a meghatározottságtól való eltávolodást – ezek a függetlene-

déshez köthetők –, mégis jelen vannak a reminisszenciák, amelyeket a gyarmati korszak és a 

külvilág hatásai nem tüntettek el.
287

 Megalapozottan vethető fel az a kérdés, hogy lehet-e vi-

lágos választ adnunk arra a kérdésre, hogy mik az államok Fekete-Afrikában?  
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Az afrikai állam gondolata és az indigenizáció/afrikanizáció 

A politikai afrikanisztika gyakran egyenlőségjelet tesz az államok és a kormányok közé. 

Ezzel mintegy leképezzük az európai viszonyokat, vagyis az államot mint adminisztratív és 

kényszert alkalmazó intézmények összességét jelöljük meg. E felfogásban a szuverenitás 

kinyilvánítása jogalapot teremt arra, hogy az államhoz tartozó területen történtek legfelső 

bírája legyen. Az intézményi felépítést az érintett társadalomból kiemelkedő vezető, ill. 

társadalmi csoport működteti és uralja. Ez a vezetői réteg jeleníti meg legmagasabb szinten az 

államot, ellenőrzik az alárendelteket/a hatalom végrehatóit (l. az államterület fizikai 

ellenőrzését). A kormánynak számos funkciót kell ellátnia (forrásteremtés, közigazgatás, 

közszolgáltatások, biztonsági és fejlődési feladatok tervezése, megvalósítása stb.), továbbá a 

kormány elkerülhetetlenül hatalmat gyakorol a népesség egyenlőtlenségi viszonyai között. 

Létezik az államiság megközelítésének az a módja, mely szerint az államok vonatkozá-

sában a népesség egy részét alkotó csoport elhivatottságot érez, hogy az államot legitimitás-

sal ruházza fel és morális alappal lássa el.
288

 Ily módon nem a puszta erő alkalmazásával 

konstruálja meg az államot, s ekként központi elem az államról szóló idea, azaz hogy miért, 

hogyan és milyen formában létezzen a megkonstruált állam? Az állam gondolata rendszerint 

kifejezhet egyfajta területi társulást, amelyet jogi, diplomáciai téren az államok rendszerének 

formálisan egyenlő tagjaként ismernek el. Ezek az „alternatívák‖ jelzik, hogy – Fekete-

Afrikában is, mint sok helyütt a világban – meglehetősen elegyesek, ha nem zavarosak az 

államiság megalkotásának és fejlesztésének útjai és módjai. 

Fekete-Afrikában azonban jól kimutatható, hogy az államok nagy része nem képes az 

ún. empirikus államiság kritériumainak megfelelni, jóllehet mindezeket szuverén és független 

egységként ismerték el a nemzetközi rendszeren belül. A más államok által adott elismerés 

nem vonja magával, hogy ezek a „quasi államok‖ képesek-e hatékonyan ellátni funkcióikat. 

Az afrikai államok túlnyomó része tehát a „negatív” vagy „jogi” szuverenitás kategóriájába 

sorolhatóak, minthogy nem rendelkeznek a „pozitív szuverenitáshoz” szükséges képességek-

kel.
289

 (Természetesen ez nem pusztán afrikai jelenség, jelzi ezt, hogy a kétpólusú világrend 

lebomlásakor fény derült arra, hogy az államok egy részében az állami túlélés esélyei a nem-

zetközi rendszer aktorainak elismerésétől avagy el nem ismerésétől nagyban függenek.)  
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A jogi függetlenséghez jutott/juttatott afrikai államok esetében fokozottan érvényesült, 

hogy a nemzetközi rendszerrel való interakcióik képezik legitimitásuk fő forrását, semmint a 

belpolitikai legitimitással illetve hatalomgyakorlás hatékonyságával kapcsolatos tényezők.
290

  

Az afrikanizálás során keletkezett kormányok, miközben legitimitásuk megkérdőjelez-

hető volt az empirikus államiság gyengeségei miatt – lásd a gyakori államcsínyeket, az ún. 

postaláda szuverenitás jelenségét – mégis növelni tudták belső ellenőrző képességüket, mint a 

nemzetközi szintű „játszmában‖ elismert kormányok, saját belső államiságukat alkupozíció-

ként vetették be. Más államokkal való szövetségkötéseik révén juthattak különös forrásokhoz, 

illetve egyfajta védettséget élveztek a szomszédállami konfliktualitás, továbbá az államon 

belüli szecesszionista, lázadó erőkkel és mozgalmakkal szemben.
291

  

Fontos szempont az afrikai állam gondolatisága tekintetében, hogy bár a határok szer-

ződéseken alapszanak, hosszú időn keresztül nélkülözve a nemzettudat, vagy államhatárok 

között élő népek, népcsoportok közös identitásának kohéziós hatásait, az antikolonialista-

függetlenségi küzdelmek megteremtették egy afrikai öntudat mozgáskeretét, s egyben eszközvi-

lágát is az új nacionalizmusok és a pánafrikanizmus jegyében.
292

 A jelenkori történelem során 

azonban ez utóbbi jegyek (nemzettéválás, afrikai egyesülés, ill. egység, pozitív szuverenitás) 

tartós fentmaradására nem nyílott esély, főként a halmozott elmaradottság, a multietnicitás, 

illetve a külső intervenciók, a modernizációs hatások és egyes tradicionális tényezők makacs 

túléléséből következő antagonizmusok miatt. 

Bebizonyosodott az is, hogy ha egy afrikai államban viszonylag szilárd bennszülött na-

cionalizmus jött létre, s erre támaszkodva a kormány, illetve vezető támaszhoz jutott területi 

és kormányzati legitimitásának elmélyítéséhez, akkor több esetben megnehezedett a külső 

hatalmakkal való kapcsolattartás, minthogy túlélésük továbbra is azoktól függött. Az ilyen 

országok is arra voltak kárhoztatva, nemcsak a képlékenyebb államok, hogy egy-egy nagyha-

talmi szövetségeshez szorosan és lojálisan kapcsolódjanak külpolitikájukban.
293

 Némiképp 

eltérő gyakorlatot tett lehetővé az ún. el nem kötelezettség irányultsága, mely a nagyobb külső 

szereplők közötti egyensúlyozás révén kísérelték meg túlélésük biztosítását.
294

 Ismerünk 

olyan politikákat is az afrikai vezetők gyakorlatából, amelyek a politikai marketingben látták 

a megoldást. A kormányok egy része összetett tárgyalásokba bonyolódott, amelyeken „adás-

vétel‖ tárgyává tették túlélési igényeiket. A külső támogatás megszerzése fejében a diplomá-
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ciai klientizmust, gazdasági előnyöket, stratégiai lehetőségeket, korrupciós esélyeket ajánlot-

tak és biztosítottak a tárgyaló feleknek, köztük nem állami szereplőknek is. 

A hatalom indigenizációjának különös keretet adott, hogy a kolonializmus nemcsak ál-

lamszerű területekre osztotta fel a kontinenst, hanem a gyarmati korszak során három külső 

kulturális szférát épített ki a gyarmati hatalmak nyelvi befolyása alapján. A függetlenségi kor-

szakban a frankofón, az anglofón és luzifón irányítási metodika többé-kevésbé tovább élt, s 

ennek megfelelő nyelvi-kulturális blokkok léteztek tovább, amelyeken belül különböző belső 

struktúrák alakultak ki, valamint ennek hatása alatt álló külső kapcsolatok jöttek létre.
295

 

Ezeknek a területi egységeknek és kezdetleges állami struktúráknak a fentmaradása, megtold-

va a különféle oktrojált vagy exportált alkotmányos, kormányzati modellekkel, erősen meg-

vonta a lehetőséget olyan bennszülött irányítási és szervezési rendszerek bevezetésétől, ame-

lyek megfelelőbbek lehettek volna a helyi hatalmi központoknak, illetve kormányzati felfogá-

soknak és kultúráknak.
296

  

Ámde az egyes afrikai államok politikai elemzései azt mutatják, hogy a bennszülött po-

litikai elit tagjainak túlnyomó része, köztük a függetlenségi küzdelem vezetői is, maguk is a 

kolonializmus idején kiépített államalakulatok fentmaradását szorgalmazták. A vezetők az 

idegen uralom alól akartak felszabadulni, de nem akartak államot a „nemzetüknek‖, ehelyett 

átvették a gyarmatosítók által kialakított államot, vele együtt elfogadták az önkényes határo-

kat is.
297

 Ennek indoka csupán annyi volt, hogy a kialakuló káoszt vagy krízist, a bizonytalan 

új állami berendezkedésbe fektetett időt és fáradságot meg akarták takarítani. Az emancipált 

afrikai „káderek”, az ún. „fejlettek” szubjektíve érdekeltek voltak a létező struktúrák, intéz-

mények és működési szabályozások fenntartásában, relatív ismereteik is erre predesztinálták 

őket. 

Az a tény, hogy az afrikai államok és nagyhatalmak többsége a létező határok fenntartá-

sát támogatta, egyértelműen késleltette, hogy egyes régiókban és területeken a belső ellenzé-

kiség kihívásaira sor kerüljön. A belső ellenzékiség kialakulását Teljesen megakadályozniuk 

azonban nem sikerülhetett (l. Szudán, Nigéria, vagy Kinshasa-Kongó esetét, ahol az ellenzék 

komoly támogatottsággal kísérelte meg az államok területi átrendezését, revízióját). Ezek a 

területek ugyanis rendelkeztek az elkülönült, független államisághoz kellő néhány attribú-

tummal. Más változatban – így Kenya északkeleti és Ghána keleti részeinek esetében – a 

szomszédos államban a határvidéken a helyi domináns etnikai csoporthoz tartozók kormá-
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nyoztak, s ez tartotta életben a szecessziós és revíziós-irredenta attitűdöt, illetve akciókat. 

(Természetesen különbségeket fedezhetünk fel az ellenzékiség eszközeiben és intenzitásában. 

Nigériában 1967–70-ben polgárháborúra került sor, Szudánban permanens polgárháborús 

viszonyok uralkodtak, Kinshasa-Kongóban a polgárháborús folyamat internaciona-

lizálódott.)
298

  

Az afrikanizáció folyamatának különös jelensége, hogy a territorialitás-eszme kritikai 

hatása alatt az etnikai konfliktualitás elszigetelődött a nemzetközi rendszertől. Az Európa-

centrikusság jegyében illegitimnek nyilvánították azt a feltételezést, hogy csak a közös nyel-

ven, kultúrán és történelmi identitáson osztozó populáció jogosult arra, hogy egyetlen állam 

részeként kormányozzák őket. Következésképpen elutasításra talált, hogy a nemzetközi hatá-

rokat úgy rögzítsék, hogy azok lehetővé tegyék ezt a lépést. A territoriális elv szinte minden-

ütt, ahol az etnicitás adta a legnagyobb impulzust egy elkülönült politikai státus követelésé-

hez, erősebbnek bizonyult. (L. Togoföld, Biafra, Szomáliföld, Kinshasa-Kongó eseteit.) A 

vezető elitek az afrikai különbözőségek destabilizáló hatását különféle módon kezelték, tom-

pították, vagy éppen mélyítették. E mozgalmak, ha okoztak is belpolitikai válságokat, Afrika 

nemzetközi kapcsolataira viszonylagosan elenyészőek voltak. (Nyilván adódtak és a jövőben 

is lehetnek olyan kivételes esetek, mint például Eritrea.)
299

  

Patrimoniális és személyi uralom 

Az örökölt helyi kormánystruktúrák a politikai autoritást horizontálisan osztották, nem 

pedig hierarchikusan. A függetlenség után ezeket lokális adminisztrációval váltották fel, 

amelynek alkalmazottai az állam fővárosában székelő feletteseiknek tartoztak elszámolással 

és tőlük kapták az utasításokat is. A túlközpontosított, hierarchizált végrehajtói hatalom esetén 

a jog csekély mértékben volt kötelező az államot működtető elitre. (L. Idi Amin ugandai, 

Jean-Bédel Bokassa közép-afrikai és M. Nguema egyenlítői guineai vezetők gyakorlatát.) A 

személyi uralmat klientizmussal párosították, ismét csak azzal a céllal, hogy legitimitást sze-

rezhessenek a politikai rendszeren belül.
300

 A posztkoloniális Afrikában nem mindig követik a 

jogi-racionális kereteket. A hivatalnok réteg magánszerepe és közszerepe összevegyül. Ez a 

gyakorlat még nem eredményez anarchiát, hiszen valamiféle sajátosnak minősülő politikai 

rend és legitimáció az említett módon személyi uralommal a deficitek és zavarok, a rosszul 
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kormányzottság ellenére mégis létezik.
301

 A patrimonializmus és a „personal rule” gyakorla-

tában a vezetők az államot sajátjuknak tekintik, s ennek megfelelően a kormányzás önkényes 

vagy önkényuralomba torkollik. A vezetőt a patronázs alanyai és a klientúra övezi, s felerősö-

dik a csatlósok befolyása a társadalomra. (Ez a jelenség a középkori és kora újkori Európa 

monarchikus és vallási államaiban is létezett.) Afrikában valójában egy neopatrimonializmus 

jött létre.
302

 Ez az uralmi forma alacsony hatékonyságú, s igen alkalmas a frakciózásra. A ve-

zetők saját érdekükben gyakran folyamodtak az általuk ellenőrzött frakciók közötti rivalizáció 

felkeltéséhez, egyfajta machiavellizmus jegyében. A frakciók között zajló drámai 

rivalizációnak jellegzetessége az, hogy a hivatalnok réteg a források kihelyezését nem a szük-

ségletek felmérése alapján, hanem sokkal inkább a követelések ereje és kockázata szerint vég-

zi. A közügyek elenyésző visszacsatolást és figyelmet kapnak.
303

  

A vezető elitbe való kerülés módja is különös hatású van az államiságra, a kormányzati 

működésre. Eszerint legtöbben vagy a függetlenségi, „nemzeti‖ mozgalom élharcosaként ke-

rültek az elitbe, vagy katonai puccsot hajtottak végre, s paradox módon ezzel helyre állt a 

kontinuitás az afrikai vezetési kultúrában. Ez a gyakorlat az 1980-as és 1990-es években né-

mileg változott, részben a többpárti választások révén döntően a külvilág nyomása miatt, 

részben a vezetők magas életkora kínált lehetőséget a jogi-racionális politika eszközeihez és 

módozataihoz való visszatérésre. Ez az időleges elmozdulás arra világít rá, hogy a politikai 

autoritás Afrika államaiban sem nyugodhat kizárólagosan az erőszakon és az „elvevésen‖. 

Tény azonban, hogy az erőszaktevés és az ellenerőszak állandósulása az állam összeomlásá-

hoz vezetett több esetben.
304

 Mindazonáltal fontos a kétségtelen azonosságok ellenére különb-

séget tenni a patronázson alapuló legitimáció és a klientizmus között. Az előbbi igen törékeny 

rezsim, az utóbbi vertikálisan kiépülő rendjével bizonyos kiterjedés esetében politikai stabili-

tást is teremthet.  
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Az afrikai konfliktusosság karakterológiája 

A posztkoloniális Afrikában a politikát – mondhatni – a „nacionalizmus‖ ideológiája 

határozta meg, áthatva még a szocialista irányultságú és más töltetű modernizációs kísérlete-

ket is (populizmus, államkapitalizmus). A nacionalizmus áramlata Afrikában nem annyira 

fizikai entitásként jellemezhető, minthogy egyértelműen a szabadság és a szuverén államiság 

megszerzését jelentette mind a vezetők, mind a politika világából kirekesztett tömegek számá-

ra. Ekként sokkal inkább egy érzésvilágot közvetített, mintsem politikai tudatosságot. Az af-

rikai öntudat megjelenése és terjedése az 1950-es évek közepétől élénkülő intenzitást muta-

tott, ám koránt sem volt biztosított, hogy a társadalmak tagjai akartak-e magasabb egységbe 

tömörülni, illetve, hogy képesek-e önrendelkezésüket megvalósítani, az afrikanizációt különös 

és sajátos körülményeikhez igazítani, továbbá a szükséges intézményeket létrehozni és mű-

ködtetni, külső biztonságukat szavatolni.
305

 

A függetlenné válást követően a nacionalizmus gondolatiságának több attribútumát kel-

lett megkonstruálniuk a hatalomban részesülőknek: így a szimbólumokat (zászló, himnusz, 

ceremóniák, protokoll), az értékválasztást, értékrendalkotást a hagyományok figyelembe véte-

lével; a beszélt nyelvi egységet; történelmi tudatot; az összetartozás által adható biztonságot; 

nemzetközösségi életmódot és jogrendet; a politikai hatalom átfogó, demokratikus modelljét 

stb.
306

  

Külön figyelmet érdemel az etnicitás-érzés, amely gyakran olyan erőteljesen volt és van 

jelen az afrikai népességben, mint a „nacionalista‖ érzések. Zavart okozhat e kérdéskörben, 

hogy egyes magyarázatok szerint az afrikai „törzsek‖ a prekoloniális múlt maradványai. 

(V.ö.: a primordialista nézetekkel, amelyek erős leegyszerűsítéssel közelítik az etnicitás, 

multietnicitás létezését.) Más megközelítésben a „törzs‖-jelenséghez negatív társítások tapad-

nak (l. a tribalizmus problematikát), jóllehet a törzsek „kialakításában‖ a gyarmatosítók tevé-

keny szerepet játszottak a 19. és 20. század folyamán. A közösségeket a gyarmati adminiszt-

ráció regionális keretekbe vonta össze, hogy ezzel is megkönnyítsék a gazdasági és politikai 

irányítást. A főnököket mint mediátorokat alkalmazták, akik kivételezettek lévén mindent 

elkövettek, hogy a törzs mítoszát fenntartsák és erősítsék. Ezek az entitások sokkal inkább 

mesterséges társadalmi konstrukcióknak számítanak. Megkockáztathatjuk, hogy a „törzshöz‖ 

tartozás adott lehetőséget arra, hogy az állam által juttatott javak elosztásában részesülhesse-

nek az egyének.
307
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A modern politikai afrikanisztika képes kimutatni az etnicitásban, valamint a 

tribalizmusban meglévő pozitív lehetőségeket is. Így a leginkább elnyomó afrikai rezsimekben 

is rákényszerültek az állami elitek, hogy elismerjék az ún. etno-regionális hatalom létezését, s 

ezáltal az állami és a „civil” igények valamilyen mérvű kielégítése megtörténhetett.
308

  Ter-

mészetesen arra is jócskán találunk példát, hogy az állami elit a függetlenségi korszakban 

tudatosan fenntartotta az etnikumok közötti egyenlőtlenséget (az egyetlen etnikai csoport 

uralmára épített államiság is gyakori jelenségként ismert előttünk). Mindenesetre az etnicitás 

nem „veszett el” örökre az állam és a civil társadalom közötti kapcsolatok harmonizációja, 

avagy áthidalása tekintetében, még akkor sem, ha hajlunk arra, hogy szembeállítsuk a nacio-

nalizmust (állami ideológiát) az etnicitással, amely a civil társadalmiság sokféleségének kü-

lönös megjelenítője és hordozója a fekete kontinensen.
309

  

A kialakulóban lévő afrikai nacionalizmus központi gondolata az „afrikaiság‖, az afrikai 

sorsközösség és mivolt nemzeti egységben való kifejlesztése volt, mégpedig az alapvetően 

pluralisztikus viszonyok és jellemzők megtartásával, avagy annak dacára. A cél általánosan a 

multietnikus, multikulturális, több vallású, különféle rasszhoz tartozó társadalmi entitások 

egyetlen egységes nemzetbe tömörítése, „gyűjtése‖, ott, ahol az afrikaiak a leszármazás és az 

etnicitás alapján alakították ki identitásukat, illetve szocializálódtak, nem pedig a területhez 

tartozásuk szerint, a függetlenedéskor a területileg adott új quasi „nemzetállamhoz‖ kellett 

csatlakozniuk a dekolonizáció processzusában.
310

, 
311

 

A fentiek okán/miatt az afrikai nacionalizmus a függetlenség után sem veszített aktuali-

tásából, s így az új afrikai államok ideológiájának meghatározó részét képezte a nemzeti 

„egységesítés‖ koncepciója.
312

 Következésképpen betiltották az ellenzéki pártokat és szervez-

kedéseket, befolyásuk alá vonták a civil szervezeteket (szakszervezeteket, ifjúsági, diák- és 

nőmozgalmakat, egyleteket). Sőt, gyakran betiltották az etnikai alapú szervezeteket. Nem jó 

szemmel nézték a helyi nyelvek használatát. Hivatalos nyelvnek többnyire a hatalomra került 

politikai elitcsoport nyelvét ismerték el az anyaországé mellett.
313
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Az irodalomban elterjedt – egyúttal vitatott is – az a vélekedés, hogy az európaiak be-

avatkozásai előtt az afrikai populáció „osztálynélküli‖, „közösségi‖ és „egalitárius‖ társadal-

makat foglalt magába, melyekben a közösség érdekei mindig elsőbbséget élveztek az egyéne-

kével szemben (ezek ún szocialisztikus, ősi kollektív elemek, amelyek visszaállítása kézen-

fekvő alternatív megoldásnak látszott). Valójában a függetlenség első generációs vezetői a 

régi tradicionális értékek és a modern technológiák, valamint a nemzetállami status ötvözeté-

vel kísérleteztek. Kétségtelen, hogy az afrikai szocializmusok egyes típusaiban fellelhető kö-

zös vonás, hogy a falusi közösségek egyenlőségi viszonyait és együttműködését, afrikai hu-

manizmusát a modern termelési módszerek és az oktrojált állami intézmények által generált 

gazdasági és kormányzási képességekkel kívánták összetársítani. 

Az afrikai szocializmusokban így kapott az állam központi szerepet mind politikai-

társadalmi, mind gazdasági téren. Különös fejlemény, hogy rövid idővel az elindulást köve-

tően az egypártrendszer bevezetése is a nemzeti egység megteremtése nevében következett be 

számos afrikai országban. Valós akadályok lebontásának leginkább ez a politikai berendezke-

dés látszott megfelelő esélyt adni. Nyomós indokok szóltak a szocialista opció mellett: nem-

zetközi gazdaság helyzete és annak természete, a népesség mobilizációjának nehézségei (l. a 

falusi társadalmakat, közösségeket), a belső megosztottság felszámolásának ügye, az 

afrikanizált hatalom részeseinek, az afrikai elit önös törekvései, amelyek az államot destabili-

zálták és a társadalmi biztonságot súlyosan sértették (puccsok, polgárháborúk, genocídiumok, 

háborúk)
314

 

A következő válságfázisban az afrikai kormányzati gyakorlat már eltolódott a populiz-

mus felé a túlzott önérdekű, nepotista töltetű, nem ritkán monarchikus viszonyokat idéző fel-

tétlen totalitárius diktatúrák hatására. Az új elit hirdetett célja ilyenkor „a hétköznapi ember 

döntési pozícióba emelése‖ volt. A rendszerint katonai kormányzást megvalósító populista 

csoportok mintegy összakapcsolták az államot és a civil társadalmat.
315

 

Az afrikai kormányzás populista típusaiban a „közjólét‖ hangoztatása a központi elem, 

hirdetett politikai üzenetük pillérei pedig a becsületesség, erkölcsösség és elszámoltathatóság. 

Ezekkel a kihívásokkal állítják maguk mellé a társadalom tagjait, mintegy azt vízionálva, 

hogy a demokrácia új szintjét valósítják meg hatalomra kerülésükkel. Tény, hogy kormányzá-

sukkal bizonyos közvetlen ellenőrző apparátusokat hívtak életre (l. a ghanai Népi Védelmi 

Bizottságokat, Burkina Fasoban az ún. forradalmi bizottságokat, s Líbiában az iszlám és a 
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görög mintájú közvetlen demokrácia kísérleteit, illetve szándékát).
316

 A populista kormány-

zást azonban s későbbiekben maguk az állam felső osztálybeli tisztviselői számolták fel, rész-

ben saját hatalmuk féltése, részben a változatlanul meglévő új nacionalista nemzetépítő akarat 

alapján. Az erős központi kormányzás iránti igény elvileg indokolttá tette, hogy felszámolják 

a tömegek „önkormányzási gyakorlatát‖. Fekete-Afrika államaiban a rosszul kormányzottság 

betegsége ellen több vezető elit az államkapitalista rezsimet részesítette előnyben (Kenya, 

Elefántcsontpart, Malawi, Nigéria, Kamerun, Marokkó, Gabon). Ámde a viszonylag széles 

körben tevékenykedő magánvállalkozásokat jelentős állami beavatkozásokkal korlátozták, 

mígnem végül is a vállalatok privatizációja mellett döntöttek.
317

  

A politikai szférában sajátos, szélsőségesen diktatórikus rezsimek jöttek létre, ezek ki-

csúcsosodásaként monarchikus berendezkedésű államrezont építettek ki, ami magával vonta a 

hatalomból kirekesztett erők és szereplők szerveződéseinek szaporodását, s egyben 

fragmentálódását, a szecesszionista-szakadár mozgalmak megélénkülését. A hatalomgyakor-

lásnak ezt a módját eredendően az egységes nemzeti tudat hiánya, a központ-periféria ellenté-

tek, az etnicitás és az arra felépülő tribalizmus tette lehetővé. Ugyanezt az attitűdöt erősítették 

közvetetten az olyan változások, mint a hagyományos törzsi viszonyok és szervezettség fel-

bomlása, az idegen dominancia folytatódása – még ha az, mint az Európai Közösségek eseté-

ben is nyilvánvaló donor-szereppel párosult. 

Gazdasági téren a halmozott elmaradottság, az elégtelen infrastrukturális viszonyok és 

a fejlesztési források hiánya egyaránt blokkolja az afrikai államok és a multietnikus lakosság 

aktivitását. Az alulfejlettség és a lecsúszás meghatározó okaiként a természetföldrajzi degra-

dációt, az erőforrások extenzív kiaknázását, valamint a fejlesztések elmaradását, elhanyagolá-

sát jelölhetjük meg. Az elmúlt másfél évtizedben új donorok jelentek meg a kontinensen (Kí-

na, Japán, India, transznacionális korporációk) pragmatikus attitűddel, s az ezzel járó különfé-

le kedvezőtlen hatásokkal. Az „afrikai partnerség‖ javításában azonban komoly akadályt ké-

pez, hogy a külső szereplők minden eddigi támogatás és formális fogadókészség ellenére a 

tudástőke hiányával szembesülnek az afrikai államok többségében.  

A konfliktusosságnak tág teret nyit a társadalmi érintkezési viszonyokban a létfeltételek 

beszűkülése vagy szélsőséges esetekben felszámolódása. Az etnikai összetűzések, vagy a köz-

ponti kormányzat büntető erőszakosságai végzetesen fellazították, erodálják a társadalmi ko-

héziót. Megsokszorozódnak a különféle belpolitikai, társadalmi ellentétek, vallási, civilizáci-
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ós, rasszista töltetű konfliktusok élednek fel (nomád és földműves, városi és vidéki, vallási-

felekezeti).  

Afrika kontinensen az iszlamizáció/iszlamizálódás rohamosan terjedt el, s átlépte a Sza-

hara vonalát, gyakran iszlám-közi ellentéteket is életre híva tetézik a multietnikus viszonyok-

ból eredő ellenségeskedéseket. Ciklikusan jelentkezik a rassz-ellenrassz konfliktualitás a föld-

részen, ezek sorában az afrikaiság és az európai indíttatású nyomás jelensége is kedvezőtlen 

reakciókhoz vezet.  

Önmagukban az afrikai identitási zavarok, illetve az egykor vizionált pánafrikai egység-

tudat elapadása súlyos károsító tényezők, amihez a mélyen berögződött elmaradottság-tudat 

párosul. Ezeknek a károsító jelenségeknek a hatástalanításához vagy azok puszta mérséklésé-

hez egyre kevésbé lehet a szokásos pacifikációs eljárásokat alkalmazni. 

A társadalom militarizálódása 

A konfliktualitás biztonsági vonatkozásai közül kiemelkedő jelentőségű az afrikai lakos-

ság bizonyos csoportjainak militarizáltsága. Nagymérvű az állam vagy több állam közbejöt-

tével támogatott erőszak, fegyveres akció, ill. terrorcselekmény. Az országok jórészében hét-

köznapi jelenség a lázadó erők szakadatlan harca. A humán biztonság szintje kritikus szintre 

esett vagy megszűnt. A mélyen fekvő okok a monopol államisághoz, a hagyományos regioná-

lis-lokális elkülönültséghez és mesterséges megosztottsághoz köthetőek. A kontinens válság-

gócaiban és zónáiban ugyancsak megjelentek a nem állami szereplők, a kormányzó elitre 

nyomást gyakorló belső és külső erők. A biztonságdeficit minden szférában és szinten állan-

dósult. 
318

 

A különféle tendenciák következményeiként inkább a már említett negatív szuverenitás 

és a „quasi államiság” bizonyítványát állíthatjuk ki.
319

 A függetlenségi korszak eddigi fo-

lyamatában bizonyos pontokon változott a status quo (l. Tanganyika és Zanzibár egyesítését 

1964-ben, Eritrea különválását 1993-ban). Emellett több esemény zajlott le, melyek arra utal-

tak, hogy a dekolonizáció utáni afrikai politikai térkép tükrözte viszonyok változatlanul kép-

lékenyek. Az Afrikai Egység Szervezet megalakulásakor Szomália és Marokkó bejelentette, 

hogy nem ismeri el a határok sérthetetlenségét. Más esetekben Afrika-közi intervenciókat 

indítottak egyes vezetők a velük szomszédos államok ellen. (Ilyen beavatkozással távolították 

el Idi Amint a hatalomból Ugandában a tanzániai csapatok 1979-ben.) 
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A szecesszionizmus (Katanga/Shaba, Biafra) és az irredentizmus (Szomália) tűzfészkei 

fentmaradtak, a konfliktusok eszkalálódtak (Ogaden, Darfúr). Dél-Afrika az 1980-as években 

stratégiájának középpontjába állította a szomszédos területek destabilizációját, mintegy az 

apartheid-politika biztosítása céljából. Ugyanígy járt el Marokkó a nyugat-szaharai övezetben, 

megszállva Mauritánia és Algéria érintőleges területeit. A Líbia és Csád közötti háború hason-

ló motivációból következett be. 
320

 

A „nemzetalkotás‖ sikertelenségét illusztrálták a Zambia–Kongó–Malawi közötti terüle-

ti konfliktusok, miként a közép-afrikai Nagy Tavak vidékén zajló regionális háborúskodás 

Ruanda, Uganda, Zaire egymás közti konfliktusába Angola, Namíbia, Szudán és Csád is be-

avatkozott különleges katonai kontingensek bevetésével 1999-ben. A nemzetalkotási láz kor-

szakos kérdésének máig tanulságos elemét képezi két degradációt keltő jelenségcsoport: 

A különféle alkalmi rendszerkísérleteken keresztül képviselt akarat a civil társadalom 

elnyomásával és kizsákmányolásával járt. 

Afrikában az államok összeomlása, az államkudarc permanenciája következett be.  

Az afrikai államok és vezetőik ideológiája többségükben nem a civil társadalom érdeke-

it szolgálta, ezért az ún. civil társadalom gyakran megvonta támogatását az államtól. Egyik 

ideológiai kurzus – nacionalizmus, szocializmus, populizmus, államkapitalizmus – sem te-

remtett olyan rezsimet, amelyben ne a politikai és bürokratikus elit szűk és önös érdekei érvé-

nyesültek volna. A mai Afrika több vonatkozásban ugyanebben a „betegségben‖ szenved.
321

  

A nagyhatalmak Afrika-politikája 

Az Európai Unió 

Az afrikai államiság és a nemzetközi rendszerbe való „beágyazódásának‖ ügye nem vo-

natkoztatható el az EU és Afrika között fennálló viszonyoktól. A hidegháború lezárulta után 

az EU Afrika-politikájának tartalma és iránya több nagy állam kétoldalú kapcsolataihoz és a 

nemzetközi pénzügyi intézmények politikájához hasonlít. Tapasztalható e politika 

genézisében a kontinuitás és a változás is. A bővülő EU továbbra is jelentős „globális aktor‖ a 

saját jogán Afrikában. Teoretikus megközelítésben három iskola hatásai mutathatók ki:  
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 A liberális gondolatkörhöz kötődik a kölcsönös kedvezményes kooperatív mo-

dell. E politika az afrikai államoknak a világgazdaságba való tartós integrálódá-

sának követelményét hangsúlyozzák.
322

  

 A „dependencia-kritika” képviselői az EU–afrikai kapcsolatokat egy széles cent-

rum–periféria struktúrában interpretálták főleg az 1970-es években. Az ő felfo-

gásukban a Lomé-konvenció az Észak–Dél közötti erős függőségi kapcsolatot 

erősítette. (L. a STABEX és SYSMIN eljárásokat.)
323

 

 A „globális vagy történeti kontextus” hívei az euro-afrikai problematikát, az 

Észak–Dél kapcsolatok történetét a legtágabb összefüggésekbe ágyazottan írják 

le.
324

 

Az EU-nak Afrikával hosszútávú formalizált kapcsolatai vannak (segély–donor szerep-

vállalás saját jogán, az EU-ról szóló szerződésben explicit módon vállalt fejlesztési politika). 

A „történeti‖ megközelítés koherens és alaposabb képet vázol fel, s hangsúlyozza a 

posztbipoláris korszakra való átmenet elmúlt mintegy másfél évtizedében történt változásokat. 

(Pl. aláírásra került a Lomé IV. konvenció 1989-ben, ebben megemelték a szerződés időtar-

tamát 5 évről 10 évre, a konvenciót folyamatosan felülbírálva.) Az EU gyakorlatában növeke-

dett a neoliberális gondolkodás hatása is, ezzel explicitebbé váltak a gazdasági és politikai 

feltételességek. A jelenleg érvényben lévő cotonou-i megállapodás (2000) szellemében az 

afrikai államokkal és kormányzataikkal szemben támasztott követelmények és kötelezettségek 

az EU-ban végrehajtott ún. strukturális kiigazítás következtében „megkeményedtek‖ (több 

afrikai állam ellen léptettek életbe politikai feltételeken alapuló szankciókat). A cotonou-i 

megállapodás másik jelentős hatása, hogy az EU nyitott a nem-állami és önkormányzati sze-

replők felé (l. a megállapodás 6., 7. cikkelyét). Hasonló hatású lehet a magánszektornak szánt 

szerep felértékelése is.
325

 

Új kurzus az euro-afrikai politikában 

Az EU tehát, miközben több esetben a multilateralizációra is igényt tart – főleg az ACP-

országokkal való kapcsolatban –, a neoliberális politika fokozott alkalmazásával egyértelmű-

en jelzi Afrika-politikájában, hogy jelentős nemzetközi aktorként kell számolni vele az afrikai 

fejlesztési együttműködés során. Önmagában ez a célkitűzés is magával vonja, hogy az EU a 
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konfliktusmegelőzés szükségességét pártolja, ami egyben gyengítheti a béke és biztonság 

megteremtésének nemes célkitűzését az adott, s különös afrikai környezetben. (L. a cotonou-i 

megállapodás 1. cikkelyében deklarált célkitűzést.)
326

 Afrika „betegségeinek‖ kezelésében 

kikerülhetetlen, hogy az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogi szabályozás alapelemeit 

is bekapcsolják a külvilág Afrika-politikájába.
327

  

Az Európai Unió és Afrika közötti politikát ma már alapjaiban változó nemzetközi 

rendszerben értelmezhetjük. A politikai és biztonsági megfontolások a 90-es évek végétől a 

paradigmaváltás kulcskérdésévé váltak. Bizonyított, hogy Afrika kaotikus és végzetesen le-

romlott gazdasági helyzete, az ismétlődő gazdasági összeomlások, az államokon belüli és Af-

rika-közi viszonyokban bekövetkezett anarchia elvezethet olyan mérvű konfliktualitáshoz – 

ideértve az ún. nemzetközi terrorizmus aktivizálódását is –, amelynek hatására a világkeres-

kedelemben részleges, de jelentősen káros működési zavarok keletkezhetnek, amelyek általá-

nos krízishelyzetet is okozhatnak.  

Az EU közös kül- és biztonságpolitikája (CFSP) terén bekövetkező változások is hatást 

gyakorolnak Afrikára (l. a viselkedési kódexek, a Nemzeti Figyelő Programok, továbbá a 

gyorsreagálású erő életrehívását).
328

 

Az EU tagállamainak mindegyike – az új tagállamok is – azzal a feladattal szembesül-

nek, hogy egyidejűleg oldjanak meg egy történeti, biztonságpolitikai– társadalmi és lélektani 

kármentő feladatot, valamint egy válságmegelőző, az afrikai országokat a fejlődés pályájára 

visszatérítő, végső soron – optimális esetben – a szervezett, jól kormányzott és különféle téren 

fenntartható növekedési és fejlesztési modellteremtő feladatot. Mindezt anélkül, hogy az "af-

rikai mivolt", a "multikoloritás", a sajátos és különös értékelemek tovább ne erodálódjanak a 

kontinensen. 

Afrika egyes elemzők szerint három tényező miatt "őrzi" fontosságát Európa tekinteté-

ben: a kereskedelmi érdekek, a történelmi kapcsolatok és a humanitárius megfontolások mi-

att.
329

 Az EU érdekeltségi alapon folytatott Afrika-politikájában a biztonságpolitikai jellegű 

megfontolások vitathatatlanul felértékelődnek. Az EU közös kül- és biztonságpolitikájának 

kiemelt témája a konfliktuskezelés, s ezek jó része hosszú ideje az afrikai környezetben kelet-

kezik illetve jelenik meg. Az afrikai instabilitás az ún. demográfiai-migrációs nyomás, a föld-

rajzi közelség és más kapcsolódási felületeken keresztül viszonylag gyors lefolyású hatásokat 

kelthetnek az európai térségben. Nehezíti a politikai dimenzióban való hatékony eljárások 
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foganatosítását, hogy az afrikai államok, azok hivatalos vezetése a gazdasági fejlődéshez fű-

ződő tetteket szinte kizárólagos elemként kezelik, a politikai kapcsolatépítésben renyhébbek, s 

talán nem alaptalan állítás, hogy megbízhatatlanok. Az afrikai hivatalos körök jobbára azt 

várják az EU-tól, hogy a tagállamai révén erősítse országaik tekintélyét és pozícióit a nemzet-

közi társadalomban.  

Az Európai Közösségnek a bipoláris világrendszer megszűnésekor még sikerült politi-

kai befolyásolásával meggyorsítania egyes afrikai államokban a személyi diktatúrák, az oli-

garchikus viszonyok felszámolását.  

Az EU és az afrikai államok politikai kapcsolatai jelenleg a fejlesztési politika, valamint 

a konfliktusmegelőzés ill. -kezelés témakörében valósulnak meg. Míg korábban a politikától 

és ideológiától való mentességet deklarálták
330

, addig 1991-ben új alapokra helyezték a to-

vábbi Afrika-politikát Brüsszelben.
331

 Ez azt jelentette, hogy a megváltozott nemzetközi vi-

szonyok, a bekövetkezett strukturális változások megnövelték az európai államok lehetőségét 

és felelősségi körét is. A posztbipoláris átmenet első évtizedében a szuperhatalmak mintegy 

magára hagyták Afrikát – korábban is csupán szelektív stratégiának vetették alá a fekete kon-

tinenst –, s ez önmagában is Európa aktívabb szerepvállalását követelte meg. Az emberi jo-

gokra és a demokrácia tiszteletben tartására hivatkozva kategorikusabb politikai fellépésre 

nyílott lehetőség, nyíltan megjeleníthetőkké váltak a kapcsolatok politikai feltételei. Ezt a 

folyamatot – Gorm Rye Olsen nyomán – a politikai kondicionalitás bevezetésének minősíthet-

jük.
332

  

A politikai dimenzió előtérbe állításával kettős érdeket valósít(ott) meg az Európai Kö-

zösség. Egyrészt látványosan megszabadult attól a múltbeli gyakorlattól, amely olyan diktatú-

rákat, represszív, avitt rendszereket tartott és szolgált ki, mint az ugandai Amin, a közép-

afrikai Bokassa, vagy a zairei Mobutu. Másrészt az expanzió új távlatait, új módozatait nyitot-

ták meg a történelmileg hozzájuk „láncolt‖ Afrika-kontinens országaiban. Az új politikai kur-

zus kiemelt céljai tükrözik az új szemléletet: a kormányzati és közigazgatási képességek fej-

lesztése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartatása, a demokratikus struktúrák fejlesz-

tése (ez utóbbi jegyében a politikai–ideológiai pluralizmust, a többpárti parlamentarizmust 

jelölték meg).
333

 Az új kurzusban a politikai követelmények be nem tartását a gazdasági kon-
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vencióból való kizárás szankciójával kívánták büntetni (L. a Loméi Konvenció újratárgyalá-

sát, a szöveg 5. cikkelyében foglaltakat!)  

A politikai dimenzióban a Cotonou-i Megállapodáskor újabb előrelépésre került sor. Az 

a paradoxon állt elő, hogy az aláírók deklarált szuverén egyenlőségük dacára, mintegy elis-

merték, hogy a nyugati értékek érvényesüléséhez kapcsolódnak a megállapodásban rögzített 

vállalások. Ekkor került be a korrupció elleni fellépés kötelezettsége is az ACP országokkal 

kötött megállapodásba.
334

  

Más helyzetet teremtettek a világpolitikai változások a konfliktuskezelés terén. Az EU a 

CFSP fejlesztése közben szembesül azzal, hogy a világpolitikában való aktívabb szerepválla-

lással egyidejűleg az Uniónak a konfliktusmegelőző műveletekben, illetve azok megoldásai-

ban részt kell vennie.
335

 (Afrikában a ruandai népirtás volt az az esemény, amely az európai 

közvéleményt arra ösztönözte, hogy az új biztonságpolitikai doktrínát hajlandó legyen befo-

gadni és támogatni.) Napjainkban ennek megfelelően az EU Afrika-politikájának egyik leg-

fontosabb dimenziója a konfliktus-megelőző tevékenység. (A cotonou-i szerződés 11. cikke 

rögzíti az együttműködés lehetséges területeit az erőszak korlátozása, megszüntetése érdeké-

ben.) Az EU reformjával szoros összefüggésben még kettős megközelítés él e tekintetben: a 

szupranacionális (második pilléres közös kül- és biztonságpolitikai) megoldás, illetve a fej-

lesztési politika keretei közötti kezelésmód (ez az első pilléres megoldás). A kettő között át-

menetet képez az ún. prevenciós stratégia, mivel csak szoros együttműködéstől remélhető 

kielégítő, tartósnak mutatkozó eredmény. (Az EU partnerszervezetei e téren az ENSZ, az 

EBESZ, a Világbank, az OECD CAD/ADC, s természetszerűleg az AESZ/AU.) Az afrikai 

konfliktuskezelésben az EU fő partnere természetszerűleg az egykori Afrikai Egységszervezet 

– Afrikai Unió – marad, miközben az EU bevallottan nem hagy kétséget afelől, hogy saját 

érdekei érvényesítésére, értékeinek kiterjesztésére törekszik. Emellett ismételten felmerül az a 

nézet is, miszerint az afrikai válságokat maguknak az afrikaiaknak kellene megoldaniuk, hogy 

tartós megoldásra nyíljon esélyük.  

Az európaiak 1993 óta felhatalmazással bírnak arra, hogy az AESZ-szel együttműködve 

megfigyelői missziókat működtessenek, illetve hogy megfelelő konfliktuskezelői mechaniz-

musokat létesítsenek (l. a ruandai, a Burundi-beli, etiópiai, sierra leonai eseteket). Ezt a fo-

lyamatot tovább erősítette a 2000 tavaszán tartott euroafrikai csúcsértekezlet Kairóban, ahol 

akciótervet fogadtak el a tárgykörben, s az EU kötelezte magát, hogy megfelelő anyagi támo-

                                                 
334

 Brown, 2002, 192.o. 
335

 La Communication de la Comission au Conseil, SEC (96) 332 final „L’UE et la question des conflits en 

Afrique: le rétablissement de la paix, la pévention des conflicts et au-delà‖. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 340 

gatással működőképessé teszi a "korai figyelmeztető rendszert".
336

 Az EU még ennél is mesz-

szebb ment, amikor saját megelőző stratégiát dolgozott ki, amelynek jegyében 2001. óta or-

szágonkénti Stratégiai Dokumentációt készített. Az EU több síkon figyelteti/figyeli az afrikai 

országokat, így például finanszírozza a Conflict Prevention Network-öt, amely gyakorlati 

tanácsokat nyújt az uniós intézményeknek. Ezek a lépések elsősorban az EU védelmi dimen-

ziójához adnak hathatós segítséget. 

Az ún. humanitárius intervencióra is készek az európai védelmi erő felállításának hívei, 

akik az Európán kívüli beavatkozás szükségességét sem zárják ki az európai béke és biztonsá-

gi, védelmi pozíciókkal összefüggésben. (2003-ban került sor egy uniós katonai műveletre a 

Kongói Demokratikus Köztársaságban, amikor francia csapatok vezetésével multilaterális 

angol, belga, svéd csapatok biztosították Bunia városát az ENSZ-misszió megérkezéséig.) A 

politikai dimenzió szorosan összekapcsolódik a katonai fellépésekkel, s e tekintetben még 

nem zárult le az a gyakorlat, hogy az egykori gyarmattartó hatalom egyedül avatkozik be a 

kialakult válsággócokban (l. a sierra leonei, az elefántcsontparti konfliktusokat, ahol 

unilaterális módon került sor az ún. pacifikációs beavatkozásokra).
337

  

Bár az egyes dimenziókban történtek elegyesen jeleníthetők meg, külön jelentőséggel 

bír a humanitárius joghoz fűződő Afrika-politika. 1992-ben hívták életre a European 

Community Humanitarian Aid Office-t (ECHO), Európa első szervezett humanitárius tevé-

kenységet folytató intézményét, amely deklaráltan nonprofit szervezetekkel együttműködve 

politikai–ideológiai, vallási vagy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül folytatja tevé-

kenységét. (Ma a Fejlődés és Humanitárius Segélynyújtási tárca vezetése alá rendelten műkö-

dik.) Az ECHO részlegei az Unión kívül történő természeti katasztrófák és fegyveres konflik-

tusok áldozatainak megsegítésével foglalkoznak (többnyire sürgősségi humanitárius, egész-

ségügyi, élelmezési, katasztrófa-elhárítási tevékenységet végeznek). Az EU Afrika-

politikájának ez az új intézményi kísérlete ekként viszonylag függetleníti magát a hagyomá-

nyos államközi gyakorlattól, s így ha áttételesen is, de ismét csak a maga értékrendje alapján 

hozza meg döntéseit, jelöli meg a krízisből kivezető utakat és módszereket. Az EU az NGO-

kra is támaszkodik, sőt, ezeknek pénzügyi támogatást is biztosít. Európa ezzel a módszerrel is 

tagadhatatlanul civilizációs küldetést, programot hajt végre, hiszen az élet minden területén 

megjelenik (2002-ben az ECHO közel 560 millió eurót fordított 1300-at meghaladó különféle 

beruházásokra, köztük afrikai célországokra, mint pl. Mauritánia, Nigéria, vagy az AIDS-szel 

sújtott régiók országaira). 
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Az új világrend bevezető szakaszában, az európai egyesülés mai fázisában több ponton 

kialakulatlanság és megtorpanás tapasztalható az afrikai országokra irányuló politikákban. Az 

EU új tagállamai nem elhanyagolható konkurenciát jelentenek Fekete-Afrikának, mindenek-

előtt a kereskedelem, a befektetések, a külföldi segélyprogramok és a világpolitika vonatkozá-

sában. Ez azonban csak az elméleti sík. A valóságban több tízéves megfigyelés alapján ki-

mondható, hogy a Szaharától délre elterülő afrikai országokba a világ közvetlen külföldi be-

fektetéseinek 1,4%-a jut, azaz a kelet-közép-európai befektetési hullám nem vont el tőkét Af-

rikától, mivel a kontinens nem minősül kedvelt befektetési térségnek. A "konkurensnek" tar-

tott két térség között alig létezik kereskedelmi kapcsolat (a világkereskedelem 0,1%-át éri el, 

miközben egész Afrika részesedése a világkereskedelem egészéből sem haladja meg a 2–

2,5%-ot, Fekete-Afrikáé csupán 1% körül alakul). A fejlesztési segélyek terén viszont már 

komoly elszívó hatást gyakorolnak a "keletieknek" juttatott összegek. 
338

 

Az EU-Afrika kapcsolatok aktuális mérlege 

Az EU Afrika-politikáját nem serkenti, hanem lassítja, hogy a politikai pluralizmus 

ügye késik, s ha az nem megvalósítható, visszaesésekkel terhes folyamat. Bár történelmileg, a 

világpolitikai jövőkép szempontjából szükség lenne egy sikeres Afrika-politikára, Afrika felfej-

lődése végső soron nem létérdek a mai Európában. Afrikáról a retorika, az eszmék és elvek 

szintjén megfelelő állásfoglalásokra sor kerülhet, de a napi politika és döntések gyakorlatában 

túl sok kényszeres prioritás mutatkozik az EU-n belül (gazdasági gondok, nemzeti önzés, a 

közös politika, az egyesítés sikerre vitele, a biztonsági kihívások stb.). Európa továbbra sem 

fordul el Afrikától, viszont az egyesülés folyamatában újabb európai térségekkel gyarapszik. 

Közben pedig – némiképp világpolitikai szereposztás szerint is – új kurzust nyitott külkapcso-

lataiban Afrika felé, s ezzel egyidejűleg őrzi az intellektuális érintkezések terén elért és fenn-

tartott befolyását, illetve előnyét a világ más hatalmaihoz képest.
339

 

Az Amerikai Egyesült Államok  

Az USA külpolitikai vonalvezetésében a hidegháború vége a korábban követett Afrika-

politikán belüli folyamatok arányainak és alkalmazásának újragondolását tette szükségessé. 

Az amerikai adminisztrációk döntéseit a kommunizmus feltartóztatása, illetve a neoliberaliz-
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mus mozgásterének kibővítése motiválta. Afrikát a Fehér Ház az USA külpolitikai tárgyaként 

kezelte (l. a reálpolitikai, a hamiltoniánus és au ún. meliorista kurzusokat, a biztonsággal 

kapcsolatos globális és regionális kényszerutak, a kelet-nyugati párharcnak alárendelt együtt-

működési meghatározottságot).
340

 A hamiltoniánus kezdeményezések és a demokratizálás 

ügye nem került a prioritások körébe.  

A bipolaritás megszűntével és a nemzetközi társadalomban megjelent újabb szereplők 

(nem kormányzati aktorok, a magánszféra és a média szereplői, az új intézmények) felértéke-

lődése már megkövetelte, hogy az amerikai politikai és gazdasági elit nyitottabbá váljon, 

vagyis a transznacionális-globális civil társadalom a meliorizmus politikáját állította előtér-

be. Miközben az afrikai államok nagy része továbbra sem érte el a „fenntartható adósság‖ 

minimális szintjét, az USA a nemzetközi rendszer strukturális változásai közepette már nem 

kizárólag azzal a feltevéssel közelítette Afrikát, hogy az mindenekelőtt fenyegetést jelent a 

világfolyamatokban. Időszerűvé vált, hogy az USA következetesebben vonja be Afrikát az 

USA reálpolitikai stratégiájába, amit a 2001. szeptember 11-i terrorcselekmény még inkább 

indokolttá tett. Washington Afrika-politikája jelenleg a „terrorizmus elleni háború‖ szcenárió-

jához kapcsoltan az érdekében álló és figyelmét felkeltő ügyekre összpontosul. Az amerikai 

külügyi vezetés figyelembe veszi, hogy az iszlám legradikálisabb és leginkább Amerika-ellenes 

híveinek aktivitása megnőtt az egész kontinensen.
341

 Paradoxális jelensége az USA Afrika-

politikájának viszont az, hogy ez a felfogás ismételten gyengíti/gyengítheti az emberi jogokra, 

a demokrácia bevezetésére irányuló politika érvényesítését. 

Franciaország 

Afrika – főként a Szaharától délre eső „Fekete-Afrika‖ – viszonyainak alakulására ha-

tással lévő másik hatalom Franciaország, amelynek hivatalos politikája a dekolonizációs prog-

ramokkal erősíti jelenlétét és befolyását. A hivatalos francia Afrika-politika különös jellemző-

je, hogy intézményesítette és mélyítette képességeit, hogy frankofón Afrikában rugalmasan 

beavatkozhasson a válságos és konfliktusos helyzetekben. (Az egymást követő köztársaságok 

és elnökök e tekintetben fenntartották és erősítették a folytonosságot. 
342

 Afrika – nem kevés 

iróniával szólva – mindvégig Franciaország „vadaskertje‖ maradt a függetlenségi korszak 

folyamán, mintegy függetlenül a bekövetkezett változásoktól.  
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Párizs hegemonista politikáját a szovjetizált blokk megszűnése sem térítette el: nőtt az 

afrikai kezdeményezések támogatása, az unilaterális katonai beavatkozások mellett már sor 

került az intervencionalizmus multilaterizációjára is. Franciaország mozgásterét nagyban tá-

gítja, hogy a helyi tradicionalista vezetők jó része elkötelezte magát a „francia-afrikai háló‖ 

fenntartásában és erősítésében. Napjainkban a francia dominancia és folytonosság egyfelől a 

kétoldalú frankofón közösségi és kliensi kapcsolatokban, másfelől a kialakulatlan nemzetközi 

rendszer viszonyaihoz kapcsolódva a nemzetközi felelősségvállalás kereteiben valósul meg 

(ez utóbbi esetében az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok paertnerségi körében 

kamatoztatja afrikai jártasságát, fejti ki stratégiai célkitűzéseit).
343

 

Nagy-Britannia  

Franciaországtól eltérően a brit Afrika-politika és aktivitás a hidegháború lezárultával 

visszaesett. Az egymást váltó londoni kormányok általában e „liberális internacionalizmus‖ 

képviseletében folytatták Afrika-politikájukat, ami rendszerint a brit-afrikai együttműködés-

ből hasznot húzó elitekkel szembeni ellenszenvet és ellenállást erősítette. A jelenben brit rész-

ről új értelmezésre vár az afrikai kapcsolatok ügye, még akkor is, ha a nem kormányzati szfé-

rában, vagy az univerzális hatósugarú intézményekben (Commonwealth, ENSZ, EK, G-8-ak, 

WTO, IMF, Világbank) számottevő befolyással vesznek részt. A mai brit Afrika-politika 

alapvetően az utilitárius szemléletű, profitszerző bilaterális vállalkozásokon keresztül érvé-

nyesül.
344

 

Oroszország 

A Szovjetunió megszűnésével az afrikai kapcsolatokban drasztikus visszaesés követke-

zett be, szinte visszafordíthatatlan folyamatok kezdőpontjához szolgáltak alapul. A szovjet 

jelenlét, akárcsak az USA esetében is szelektíven és a hidegháborús szembenállás reálpolitikai 

logikájának alárendelten valósult meg. Még Gorbacsov 1985-ös hatalomra kerülése előtt nyil-

vánvalóvá vált, hogy túl magasak az afrikai szerepvállalás költségei mind a pénzügyi mérleg 

szempontjából, mind a nemzetközi téren . különösen a Nyugattal szemben – bekövetkező 

szűkülő kapcsolatok során kieső előnyök révén. 
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A mai Oroszországot a tőkés rendszerre való átállás és a „perifériáin” ismétlődő súlyos 

konfliktusosságok foglalják le, s ez folytatólagos pozícióvesztéssel jár a távoli Afrika-

kontinensen. Oroszország Afrika-politikájának újraindításához mindenekelőtt saját fejlődési 

gondjainak megértése és megoldása, illetve az afrikai halmozott elmaradottság behatóbb meg-

ismerése és elemzése szükséges.
345

 

Kínai Népköztársaság 

Új és dinamikus szereplőként jelenik meg a Kínai Népköztársaság (KNK) az Afrikára 

hatást gyakorló hatalmak között. A KNK még a hatvanas évek közepén „kétfrontos‖ támadást 

kísérelt meg Afrikában a két szuperhatalom ellenében, de kísérletei rendre eredménytelenek 

maradtak. 1989 után viszont a gazdasági aktivitásokra összpontosított a pekingi vezetés. Az 

exportképesség növelését és a vállalatok hatósugarának kiterjesztését szorgalmazták; célul 

tűzték ki a gazdasági klientúra kialakítását, illetve egy olyan szimpátia-környezet megterem-

tését, amely a nemzetközi rendszeren belül erős támogatást eredményezett a KNK-nak. A 

KNK tudatos expanziót folytat Afrikában a kínai kereskedelem javára, amihez a kínai reform- 

és modernizációs politika modelljét ajánlja, s ezzel új módon gyakorolja hegemón küldetésé-

nek megvalósítási programját Afrika „centrum-országaiban” (Dél-Afrika, Egyiptom, Angola, 

Nigéria, Szudán és Benin).  

Egy viszonylag zökkenőmentes kínai-afrikai partnerségi rezsim kiépítése azonban nem 

könnyű, mivel a legtöbb afrikai ország nem rendelkezik Kína számára elfogadható, cserére 

érdemes árucikkel, s ez aszimmetrikus viszonyt teremt a felek között. A kínai profitszerzési 

politika szinte leplezetlenül zajlik, s nemcsak az olajvásárlások terén, hanem a fegyverkeres-

kedelemben és a proliferációval kapcsolatban is.
346

 A látványos gazdasági offenzívával az 

ideológiai közöny, a politikai és emberi következményektől való elzárkózás társul (l. egyes 

korrupt afrikai autokraták támogatását, így a Mugabe-rezsimnek nyújtott nagymérvű támoga-

tást és fegyverszállítmányokat.)
347

 Kína 1990 óta több ENSZ békefenntartó misszióhoz adott 

katonai hozzájárulást, ugyanakkor 1990 és 2000 között az ENSZ BT-ben 41 alkalommal tar-

tózkodott, amikor vitatott kérdések kerültek napirendre. A mai kínai vezetés tényszerűen olyan 

erőket segít Afrikában, amelyek vagy megsértik az emberi jogokat, és gátolják vagy megsértik 

a növekvő nemzetközi konszenzuson alapuló globális normákat. Kedvezőtlen irányú tendenci-

ák erősödnek fel a béketeremtés, a demokrácia-építés ellenében. A KNK világpolitikájának 
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lényegi vonása a „nyugatiak‖, köztük az USA pozícióinak bizonyos mérvű ellensúlyozása, s 

Afrika-politikáját is ennek alárendelten folytatja (erre mutat a KNK Afrika-politikájának jel-

szava, mely a nyugati hatalmak hegemóniájának megtörését az állami szuverenitás előtérbe 

állításával ötvözi, s ezzel Afrika több pontján az egyébként is képlékeny biztonságot veszé-

lyezteti.
348

 

Japán 

A KNK mellett a másik ázsiai nagyhatalom, Japán több évtizede növeli jelenlétét az af-

rikai térségekben. Különös szerepet játszott ebben Dél-Afrika, mint fejlődő partner Japán 

számára. A két ázsiai hatalom külpolitikai törekvései és regionális szintű ambíciói egybevá-

góak az utóbbi évek nemzetközi multilaterális fórumokon tapasztalt tevékenységüket tekintve. 

A japán-afrikai kapcsolatokban azonban alapvetően a nyersanyagbeszerzés és globális straté-

giai érdekek elérése a meghatározó (l. az „egy kulcsország-megközelítés‖ módszerének ismert 

gyakorlatát). Az afrikai kormányok és hatalmi elitek számára, hasonlatosan a kínai-afrikai 

kapcsolatok felíveléséhez, a japán-afrikai két- és többoldalú együttműködések egy ún. nem 

nyugati alapú fejlődés képzetét keltik, s ezáltal az előnyben részesítés gyakran a globális nor-

máktól eltérő gyakorlatot eredményezik. Japán nemzetközi politikai aktivitása ily módon a 

„retorikai afro-ázsiai‖ közegben egyre dinamikusabbá válik.
349

 

Kitekintés – A válságkezelés esélyei 

A politikai elemzés szempontjai szerint az államok kormányainak legitimitációs helyze-

tétől függ az, hogy békés vagy erőszakos viszonyok jellemzik a társadalmakat. Legitimációs 

válság esetén erőszakhoz kell folyamodniuk. Az afrikai kormányok esetében jellegzetes, hogy 

önérdektől vezérelt uralkodó elitek az erő alkalmazásával akarják elérni a bizalom mélyítését, 

végül is a kormányzottak támogatását. A tradíció, a karizma és a jogi-racionális autoritás 

elemei közötti egyensúly, illetve harmónia az afrikai hatalmi-kormányzási körülmények kö-

zött is alapvető követelmény.
350

 Viszont a kontinens államaiban a modern intézmények „hom-

lokzata‖ mögött a célszerűtől és kívánatostól eltérő politikai környezet – személyes uralom, a 

központosított politikai tevékenység – húzódik meg. A „patronázs‖, amely az állami források 
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eloszlásán alapul, teremti meg a kormányzók és kormányzottak közötti fő köteléket a 

posztkoloniális Afrikában.  

Az afrikai vezetők nagy többsége – előbb vagy utóbb – patrimonizálta az örökölt quasi 

modern állami struktúrákat. Ez részben érthető, hiszen a liberális demokrácia, illetve a jogi-

racionalizmus, a jogállamiság oktrojált intézményeinek működtetése különös próbatétel elé 

állította a társadalmakat, némi túlzással élve, az adott konstellációban szinte kivihetetlennek 

bizonyult ez a politika. Ugyanakkor a különféle afrikai sajátosságokhoz és közös jegyekhez 

való adaptáció feladatával sem tudtak megbirkózni. Többnyire az történt, hogy a hatalomkon-

centráció érdekében a szervezett ellenzékiség mozgásterét szűkítették, vagy fel is számolták az 

autonóm kritikai szereplők és szervezetek lehetőségeit. 

Az utóbbi drasztikus jelenségek azt jelzik, hogy a vezető elitek politikai egyeduralmuk 

védelme során nem elégedtek meg az őket érő bírálatok semlegesítésével, felhasználva a for-

mális kormányzati mechanizmusokat. Több esetben az egypárturalom rezsimjéhez tértek visz-

sza, amely biztosította, hogy a hivatalos állampárt folytathatott kampányt, fejlődhetett mozga-

lommá, helyesebben az egypárti államokban a totális ellenőrzés alá vont egyetlen párton ke-

resztül fejlesztettek ki mozgalmakat. Az ellenzékiség potenciális forrásait minden eszközzel 

elzárták ezekben a rezsimekben, reprezentánsaikat több esetben érdekeltté tették a status quo 

fenntartásában (pl. úgy, hogy pozícionálták őket az állam struktúrájában). (V.ö. Kinshasa-

Kongó, Ghana és más diktatórikus rezsimek eljárásaival!) 

Az egypárti államiság bevezetése, vagy az affelé való elmozdulás az afrikai országok-

ban különféle ideológiai irányultsággal párosult. Nkrumah a többpárti politizálást a társadal-

mat megosztó szisztémának tartotta. Sékou Touré a guineai szocialista ideológia alapján dön-

tött az egypártrendszer és a pártállamiság mellett. Tanzániában J. Nyerere az egypártrendszert 

ítélte megfelelő társadalmi-politikai berendezkedésnek a demokrácia építéséhez. 

Összességében az afrikai környezetben az egypártrendszerek és pártállamiság kialakulá-

sának ún. „jogosultságához‖ legalább négy komponens az egység, az ellenzékiség negatív 

minősítése, a hagyomány és a gazdasági fejlődés kényszere adott igazolást. A választott 

egypárti centralizációs szisztéma azonban nem hozta meg a várt eredményeket. Ez a rendszer 

kizárta vagy csökkentette az állam és a civil társadalom közötti kapcsolatokat. A hosszabb 

távon jelentkező negatívumok közül kiemelkedően fontos, hogy a függetlenség bevezetésekor a 

nyíltabb politikai verseny- és együttműködési szisztéma hiánya miatt az afrikai politikusok és 

bürokraták körében kialakult az a tudat, hogy privilegizált helyzetük szükségszerű és garan-

tált, továbbá, hogy ez felel meg az afrikai kultúráknak és tradícióknak. 
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Miután a modern demokrácia pluralista formájának nem voltak történelmi gyökerei a 

kontinensen, több államban a kormányzó elit a gazdasági szférában nem engedhette meg a 

szabad piac térnyerését, mivel a társadalom több szereplője, így az egyének is az állami struk-

túrán kívül kerülhettek. A sors iróniája, hogy az afrikai államokban a nem állami aktorok je-

lenléte igen erős, részesedésük és számarányuk nőttön-nőtt a függetlenségi korszakban. 

A centralizáció jelszava az „egység‖ megteremtése volt, ami egyszerre biztosította a ha-

talomhoz jutott elit(ek) privilegizált helyzetét és azt, hogy az afrikai sokféleségből fakadó 

konfliktusokat a kritikus küszöb alatt tartsák. (Ez persze hosszú távon mégsem bizonyult sike-

res megoldásnak.) 

A politikai afrikanisztika szemszögéből nézve az elemzések arra utalnak, hogy az afri-

kai politika kulcsa nem a „verseny”, hanem egyfelől az alku, illetve paktumkötés, másfelől a 

monarchikus diktatúra fenntartása volt. Ezt jelzi, hogy az egypártrendszerek bevezetésekor az 

esetek többségében az elitek ráhatása, manipulációja miatt jelentős támogatás érkezett a vá-

lasztóktól. A nacionalizmus vezető képviselői és hívei nem vetették el az európai felfogásból a 

dekolonizáció keretében létrehozott politikai-intézményi környezetet az említett önös érdekek 

biztosításának akaratán túl, azért sem, mert a gazdasági fejlődés/fejlesztés elsőbbségének 

filozófiája/stratégiája feltétlen erős vezetési-kormányzási metodika alkalmazását igényelte. 

Ekként nézve a hatalomösszpontosítási gyakorlatot, Afrika nem járhatta azt az utat, amely a 

rövid lejáratú és csak közvetetten ellenőrizhető üzletelés expanziójához vezethetett.  

Történelmi távlatból nézve, illetve a jövőbe kivetítve az afrikai államoknak a nemzetkö-

zi rendszerben való jelenlétét, megállapítható, hogy azok a kísérletek, hogy az afrikai államok 

úgy nyerjenek további támasztékot, hogy a vezető pozíciójú hatalmakhoz folyamodjanak se-

gítségért, eredménytelenek, több esetben teljesen ellenkező irányba fordultak, mint amit a 

retorikában kommunikáltak. A hidegháborút követő évtizedekben a nemzetközi rendszer fő 

aktorai már nem hangsúlyozták a létező államok és határok fenntartásának szükségességét. 

(A tizenöt különböző államra bomló SZU, a szétesett Jugoszláv Szocialista Köztársaság olyan 

következménnyel járt, hogy a művi afrikai államoknak kevés reménye maradt, hogy saját in-

tegritásuk fenntartásához biztos külső támogatást kapjanak.)  

A bipoláris korszak elmúltát az afrikai vezetők túlnyomórészt vesztesként élték meg, hi-

szen hirtelen megszűntek azok a lehetőségek, amelyek segítségével építették és őrizték „mo-

nopol-állam‖-terveiket. Az afrikai államokat a posztbipoláris periódusban olyan hatások érik, 

amelyektől eleddig többnyire védve voltak (a formális jogi államiság, amint azt fentebb már 

érintettük, a hidegháború termékének tekinthető). A valóságban viszont a jogi államiság in-

adekvát volta már egyidejűleg is bizonyítható volt, hiszen az afrikai kormányokhoz és más 
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„civilként‖ emlegetett szereplőkhöz özönlő fegyverek szakadatlanul gyengítették az afrikai 

államokat, növelték hanyatlásukat, az országokon belüli és Afrika-közi degradációs folyama-

tokat. 

A hidegháború vége ekként nem okozója az afrikai államok összeomlásának, az állami-

ság 1989 utáni válságainak. Az államfelfogás Afrikában kudarcot vallott, nyilvánvalóvá lett, 

hogy azt tovább fenntartani nem lehet. Ugyanakkor a torz államiság túléléséhez az Afrika 

körül és Afrikában fellépő „új szereplők‖, valamint a „régi‖, de koncepciót váltó szereplők 

adnak időleges támogatást. 

A hanyatlás mérséklésére irányuló politikák a felett államok érdekeinek megfelelően új 

pályára állást irányoztak elő az afrikaiaknak az ún. strukturális kiigazító programok formájá-

ban. Ez a beavatkozás – a gazdasági irányítás externalizációja – azzal együtt jelentkezik, hogy 

követelményt állít egy olyan politikai hatalom kialakítására, amely az eladósodott, összeomló 

államok gazdaságának reformálásához vezet (l. a „gyorsított fejlődés szubszaharai Afriká-

ban‖, „a válságtól a fenntartható növekedés felé‖, „kormányzat és fejlődés‖ és hasonló frazeo-

lógiákat). A program megindításában a nemzetközi pénzügyi intézmények és más „donor‖-

államok vettek részt, beavatkozásuk több területen fordulatot feltételez az afrikai partnerek 

kormányzati viszonyaiban. A legfontosabb követelmények az alábbiak:  

 a korábban bizonyos önellenőrzésre képes országoknak is megnőtt a piac által 

vezérelt áraknak való kitettsége 

 felszabadították az afrikai államok által oktrojált árképzési struktúrát 

 az államok által ellenőrzött gazdasági tevékenységek megnyílottak a magánvál-

lalkozók előtt 

 elvárásként fogalmazódott meg a makrogazdasági stabilitás fenntartása, az ál-

lamháztartási hiány mérséklése 

A kiigazító programok eredményességéről csak szórványosan érkeznek hitelt érdemlő 

információk. Már a programok indításakor felmerült az a kétely, hogy azok kiváltják-e a ter-

vezett kedvező hatásokat.  Komoly kockázatot jelentett a gyakorlatban, hogy a program álla-

mi vállalatokkal és a kormányzati munkával kapcsolatos elemei közvetlenül a rezsimek 

patronázs-bázisát fenyegették, minthogy az esetek nagy részében nem rendelkeztek mélyen 

gyökerező legitimitással. A gazdasági előnyök elérése a politikai stabilitás rovására volt elér-

hető, s ez a következmény több afrikai rezsimet az omnipotens nemzetközi aktorokkal szem-

beni konfrontatív reakciókra kényszerített. 
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A hanyatlás elleni küzdelemben mindkét fél – a nemzetközi „donorok” és az afrikai 

kormányok is – folytatólagos nyomásnak vannak kitéve. A rosszul kormányzott afrikai álla-

mok hatalmi elitjei különféle válaszokat adtak a rájuk kényszerített programokra, ezek között 

a nyílt ellenállás vagy a köztes megoldásra irányuló alku egyaránt megjelent. Az ENSZ Afri-

kai Gazdasági Bizottsága is kísérletet tett a programok „megmentésére‖, azaz olyan kiutat 

kínálni, amely az eredeti átalakítási célkitűzések mellett elkötelezik az afrikai kormányzó eli-

teket.  Egy modus vivendi  elfogadása a már ismert „afrikai betegség” tüneteit hordozta ma-

gában: a lehető legnagyobb támogatásért a lehető legkevesebb reformot nyújtani afrikai rész-

ről. A korrupció és a nepotizmus környezetében az eltérő adottságú és fejlettségi szintű afrikai 

államok különféle módon, rendszerint ciklikusan a radikálisabb ellenállás és az intellektuáli-

sabb „kijátszás‖ módozataival reagáltak a nemzetközi szférából indított kiigazítási reform-

kurzusra.  

Végső soron megállapítható, hogy a helyi sajátosságokat bármily csekély mértékben is 

nélkülöző vagy megkerülő modernizációs, átalakító beavatkozási kísérletek zátonyra futnak a 

„több emeletes”, halmozott elmaradottsági, afrikai komplexumban. Az afrikai társadalmak a 

változó nemzetközi rendszerbe történő integrálása, mintegy kreatív intervenciós Afrika-

politika általi felemelése a globális fenntarthatóság szintjére továbbra is olyan vízió, melynek 

elérése rendkívüli veszteségekkel és ciklikus konfliktusossággal terhesen folytatható, hosszú 

távon is csupán részleges eredmények elérése reményében. 

Napjainkban a kontinens minden körzetében és régiójában jelen van a konfliktualitás 

lappangó vagy nyílt formában. Majd mindegyik biztonsági központban válsághelyzetek ala-

kulnak ki. A függetlenség korszakában mindinkább relativizálódott a válságkezelés esélye. Ma 

már elkerülhetetlenek a nemzetközi aktorok beavatkozásai az afrikai válságok esetében. Elvi-

leg széles skálán avatkozhatnak be a régi és az új keletű alapelvek és normák jegyében, de a 

nemzetközi társadalom szereplői közötti viszony jellegétől függően a leginkább célravezető 

eszközök és akciók optimális foganatosítása nehezen kivitelezhető. 

Az Afrikára irányuló nyomásgyakorlást több téren ellentmondásos körülmények között 

kell folytatniuk a külső szereplőknek. Gazdasági téren komoly akadályt jelent az Afrikáért 

kialakult verseny az EU és az új befektetők, kereskedelmi ágensek között. A katonai erő al-

kalmazására szintén korlátozottak a lehetőségek, minthogy nehéz kizárólagos alapot találni a 

végső értékítélet és döntés kialakításához. Maga az ENSZ-mechanizmus körülményes és ne-

hézkes, s a világszervezet presztízsvesztesége negatív hatású. Az ENSZ béketeremtő missziói, 

amelyekre a hidegháborút követően került sor (Mozambik, Angola, Szomália, Ruanda, Sierra 

Leone, Kongói Demokratikus Köztársaság) változó természetűek voltak. A sikerek és kudar-
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cok a konfliktushelyzetek helyi, regionális és külső dinamikájától függöttek. Ennek észlelése 

vezetett oda, hogy az ENSZ BT Afrika-politikájában is változást határoztak el. Új utak kifej-

lesztéséről döntöttek (l. An Agenda for Peace - 1992).
351

 

A politikai nyomásgyakorlás skáláján bár új elem a cotonou-i megállapodás, de a nyu-

gati értékek érvényesítésének is megvannak az ésszerű és praktikus határai. Nyilvánvaló, 

hogy az indigenizáció, az afrikanizáció programjának folytatására van szükség, mint a távlati 

fejlesztési politika megkerülhetetlen elemére. 

Az érintett hatalmak Afrika-politikáját is erőteljesen módosítja a napjainkban kiéleződő 

civilizációs konfliktualitás. Tapasztalható, hogy ennek következtében a humanitárius progra-

mok is átpolitizálódnak. A vezető hatalmak fellépésének karaktere, változatlan önzése (az 

USA esetében a hidegháborús reagálási metodika túlélése) szintén kedvezőtlenül hat. Proble-

matikus, hogy a fejlett államokon belül is kiújuló viták övezik a „válságkezelés eladhatósá-

gát” saját társadalmukban, vagyis több esetben kétséges a donor államok civil társadalmának 

reagálása az ún. konstruktív megelőző intervenciók indítása és viselése kapcsán. Az EU-

tagállamok tekintetében is felmerül ez a dilemma, jóllehet közösségi szintű és a kétoldalú 

(tagállami-afrikai) partnerség megőrzésében, továbbépítésében hagyományosnak mondható 

stratégiai érdekeik fűződnek az afrikai problémák halaszthatatlan, folytatólagos kezeléséhez.  

A legutóbbi időben a NATO az Afrikára vonatkozó operativitásának kiterjesztését hatá-

rozta el, s ezzel az EU-NATO szorosabb együttműködés is napirendre került. Emellett az 

euroatlanti szövetség több állama az Afrikára irányuló aktivitás terén az EU diplomáciai pró-

bálkozásaival összhangban szintén a multilaterizáció iránti igényüket hangoztatják. Kétségte-

len, hogy egy koherens, egyeztetett, magas szintű nemzetközi koordinációra megérett az idő. 

Korszakos jelentőségű lehet, hogy az Obama-adminisztrációt is foglalkoztatja Fekete-Afrika 

kritikus helyzete. Nézetazonosság van abban, hogy Afrika népeit nem lehet magukra hagyni, 

ugyanakkor a felelősségvállalás és az alkalmazandó eszközök és módszerek, valamint a szük-

séges képességek és források biztosítása, valamint az együttműködés  terén még számos gond 

késlelteti egy valóban hatékony Afrika-kurzusra való áttérést.  

 

Nyitott, nehezen megoldható és az új világrend kialakításához szorosan kapcsolódó kér-

dések halmaza előtt áll a nemzetközi társadalom: 

 Járható-e a cotonou-i megállapodásban kijelölt út? 

 Szükség van-e globális felelősségvállalásra? 
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 Az ENSZ békefenntartó tevékenységéről átfogó képet ad Berman–Sams, 2000 
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 A nagyhatalmi szférában elérhető-e az együttműködés? 

 Az afrikanizáció/indigenizáció intenzifikációja és tartamossá tétele prioritás 

legyen-e? 

 A konfliktusok mérséklésében elmozdulást hoz-e a regionalizációs politika, az új 

regionalizáció támogatása? 

 Hogyan teremthető meg a lokális, regionális, „országos‖ és a nagyobb regionális 

körzetek, a kontinentális szintű fejlesztések, beavatkozások harmonizációja a 

globális környezeti viszonyokkal? 

 Az EU ún. interregionalizációs stratégiáját mennyire tűrik, illetve támogatják a 

nem állami aktorok? 

 A megélénkülő civilizáció-közi konfliktusosság kezelhető-e az oktrojált 

intézmények felülvizsgálatával, illetve megváltoztatásával (államrezon, 

demokrácia-export, emberi jogok, kultúrák és vallások, képzési-termelési 

modellek stb.) 

 Milyen kezelési módokat követel az atavizmusok visszaszorítása, a 

tradicionalizmus és a modernizáció dichotómiájának felszámolása? 

 A középtávon szükséges beavatkozások tervezése (az erőszak megfékezése, az 

egészségügyi-élelmezési biztonság megalapozása; a piacképes gazdálkodás-

termelés adekvát rendjének kialakítása, integrációk kialakítása, az ökoszisztéma 

degradációjának aktuális kezelése stb.), a projektek munkálatainak intézményi és 

eszközrendszerének biztosítása terén elérhető-e a nemzetközi társadalom 

többségi részvétele? 

E kérdések tükrében ma még kétséges, hogy középtávon elérhetők-e egy átfogó 

multilaterális, kontinentális kiterjedésű gazdasági intervencionizmus minimális szubjektív 

feltételei mind Afrikában, mind a donor aktorok oldalán.  
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Mezei Tibor 

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzete 

 

A nemzetközi rend átalakulását eredményezte a bipoláris szembenállás megszűnése és a 

globalizáció felgyorsulása. A globalizáció hat a társadalom minden területére, a biztonság 

fogalma átfogóbb értelmezést kap. Egyre inkább elválaszthatatlan egymástól közvetlen kör-

nyezetünk, a régió, a kontinens és a távolabbi térségek biztonsága és stabilitása. A kollektív 

védelem alapja, a transzatlanti biztonság elsődleges szervezete a NATO. Kulcsfontosságú 

gazdasági és politikai szereplő az EU is, amely katonai és polgári válságkezelői képességével 

ugyancsak hozzájárul a nemzetközi biztonsági környezet alakításához. Az EU külpolitikájá-

nak és biztonságpolitikájának fontos eleme a szilárd transzatlanti kapcsolat. 

Magyarország biztonsági helyzete stabil, tagja a NATO-nak és az EU-nak. A Magyar 

Köztársaságot belátható időn belül hagyományos jellegű fegyveres támadás veszélye nem 

fenyegeti, annak bekövetkezése hosszabb távon is alacsony valószínűségű. A NATO és az EU 

bővítésével a szomszéd országok többsége vagy az egyik, vagy mindkét szervezet tagállamá-

vá vált. A bővítésből még kimaradt szomszéd államok többsége is kifejezte csatlakozási szán-

dékát az euro-atlanti szervezetekhez, ami tovább erősíti a régió biztonságát. A Magyar Köz-

társaság biztonságát azonban globális, regionális és a közvetlen környezetből származó fe-

nyegetések, kockázatok és kihívások befolyásolhatják, amelyek egy időben is megjelenhet-

nek.  

Magyarországhoz közeli térségek biztonsági helyzete viszonylag stabil. Ugyanakkor to-

vábbra is jelen vannak az országokon belüli feszültségek, az országok közötti területi viták, 

nemzeti, etnikai, kisebbségi, vallási és gazdasági ellentétek, és növekszik a nem-állami szer-

vezetek biztonságra gyakorolt befolyása. Magyarország közvetlen környezetében kialakulhat-

nak olyan előre jelezhető válságok, konfliktusok, amelyeknek nem célja a magyar állam szu-

verenitásának, területi integritásának fenyegetése, azonban a határokhoz közeli cselekmények 

Magyarország biztonságát is érinthetik. A Nyugat-Balkán egyes országainak stabilizációja 

továbbra is igényli a nemzetközi válságkezelő erők jelenlétét és támogatását. 

A Magyar Köztársaság biztonságát a földrajzilag távolabb eső válságok közvetlenül is 

befolyásolják. A globalizáció hatásaként növekszik az országok kölcsönös függősége, bizton-

ságukat és stabilitásukat is egyre erősebben befolyásolja a világ más részeinek stabilitása, 

vagy annak hiánya. A válságokkal terhelt régiókban igen rövid előrejelzési idővel törhetnek ki 

az országokon belüli és országok közötti fegyveres konfliktusok. A konfliktusok megoldása a 
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nemzetközi közösség közreműködését igényelheti, ezért a katonai erő várható alkalmazásának 

mind kevésbé szab korlátot a földrajzi távolság. 

A globális biztonságot befolyásoló tényezők közül a Magyar Köztársaság biztonságára 

potenciális fenyegetést jelent a nemzetközi terrorizmus. Terrortámadások végrehajtása első-

sorban a Magyar Honvédség válságkörzetekben szolgálatot teljesítő erői ellen valószínű. A 

nemzetközi terrorizmus figyelemfelkeltő és létezését demonstráló törekvése következtében 

ugyanakkor növekedhet egyes hazai objektumok, valamint az országban települő NATO- és 

EU-létesítmények, szervezetek potenciális fenyegetettsége is. 

A Magyar Köztársaság biztonságára potenciális fenyegetést jelent a tömegpusztító 

fegyverek, valamint a célba juttatásukhoz szükséges eszközök és technológiák ellenőrizetlen 

terjedése is, különösen azoknak a terrorista szervezetek általi megszerzése és lehetséges al-

kalmazása. Katonai eszközöket is igényelhet azoknak a válságoknak a kezelése, amelyek 

alapja az energiához és a stratégiai nyersanyagokhoz történő akadálytalan hozzáférés biztosí-

tása, a kábítószerek terjedése, a klímaváltozás, a világ egyes régióinak túlnépesedése, a politi-

kai és a vallási szélsőségek terjedése.  

Magyarország biztonságára kockázatot jelenthetnek: 

 az ország területén és környezetében előforduló ipari és természeti katasztrófák, 

környezetszennyezések, járványok; 

 a kritikus infrastruktúra elleni támadások; 

 az instabil országok belső feszültsége következtében kialakuló, a szervezett bű-

nözéssel összefonódó nagyobb méretű migráció és illegális kereskedelem; 

 a térség egyes országaiban illegálisan, illetve ellenőrizetlenül tartott nagy meny-

nyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag. 

Védelempolitikai kihívások 

A Magyar Honvédség rendeltetése a jövőben is Magyarország katonai védelme és a 

NATO kollektív védelméből fakadó feladatok ellátása, de a védelem eszközeit a megváltozott 

követelményekhez kell igazítani. Szükségessé vált a biztonság- és védelempolitikai alapvető 

elvekből fakadó feladatok és azok tartalmának újragondolása. Ennek a folyamatnak része a 

Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájának kidolgozása. 

A Nemzeti Katonai Stratégia azokat a kihívásokat veszi számba, amelyek katonai erő 

felhasználását igénylik. Meghatározza a Magyar Köztársaság külső biztonsága fenntartásának 

gyakorlati teendőit, valamint a belső biztonságához való hozzájárulás feladatait. Ágazati stra-
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tégiaként hosszútávra kijelöli a Magyar Honvédség alkalmazásának, igénybevételének és 

fenntartásának fő elveit, fejlesztésének irányait. A Nemzeti Katonai Stratégia egyaránt szól a 

szövetségeseknek és partnereknek, valamint az állami szerveknek, intézményeknek és a Ma-

gyar Honvédségnek. Ismerteti a Magyar Honvédség feladatait, az ország védelmében és érde-

keinek képviseletében betöltött szerepét, hozzájárulva ahhoz, hogy élő kapcsolat legyen az 

önkéntesekből álló haderő és a magyar társadalom között, és elismertsége növekedjen a köz-

véleményben. 

A Nemzeti Katonai Stratégia a haderő és a honvédelem ügyét övező nemzeti konszen-

zusra, és a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájára épül.  Összhangban van a 

Magyar Köztársaság Alkotmányával, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló tör-

vényekkel, Országgyűlési határozatokkal, valamint a Magyar Köztársaság Külkapcsolati Stra-

tégiájával. Figyelembe veszi az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban NATO) 

Stratégiai Koncepcióját és az Európai Unió (a továbbiakban EU) állam- és kormányfői által 

elfogadott „Biztonságos Európa egy jobb világban‖ című biztonsági stratégiát, valamint más 

meghatározó nemzetközi dokumentumokat. 

A Nemzeti Katonai Stratégia támaszkodik a Magyar Honvédség rendszerváltozás óta 

tartó átalakításának reformértékű lépéseire, miközben számol azzal, hogy születtek ellent-

mondásos döntések, és jelentkeztek finanszírozási gondok. A rendszerváltozás, valamint a 

változó biztonsági környezet által követelt haderő-átalakítás folyamatának alapvető szakasza 

azonban 2007 végére lezárult. A Magyar Honvédség alkalmas lett a 21. század kihívásaiból 

adódó, újszerű, magasabb követelményeket támasztó katonai feladatok teljesítésére.  

A jövőben is feladat lesz az új kihívásokhoz és feladatokhoz való folyamatos alkalmaz-

kodás. A Magyar Honvédség a Magyar Köztársaság külpolitikájának, a biztonság- és véde-

lempolitikájának, valamint a nemzeti értékek és érdekek védelmének és érvényesítésének nél-

külözhetetlen és fontos eszközévé vált. Olyan nemzetközi válságkezelést igénylő műveletek-

ben vesz részt, amelyek bizonyítják, hogy a katonai erő - és annak hitelessége - továbbra is 

fontos eleme a nemzetközi politikának, és alkalmas eszköze a magyar nemzeti érdekek érvé-

nyesítésének, a szövetségesi kötelezettségek teljesítésének. 

 

Magyarország egyetlen államot sem tekint ellenségnek, vitás kérdéseit a nemzetközi jog 

alapján, a diplomácia eszközeivel kívánja megoldani. A Magyar Köztársaság Kormánya a 

biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a politikai és katonai tényezőkön túl magában 

foglalja annak gazdasági, pénzügyi, energiaellátási, rendvédelmi, emberi jogi és kisebbségi, 

információs és technológiai, környezeti, demográfiai és civilizációs, közegészségügyi, vala-
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mint nemzetközi jogi dimenzióit is. A Magyar Köztársaság Kormánya a biztonság- és véde-

lempolitikát a különböző kormányzati intézmények közös feladatának tartja.  

A honvédelem két alappillére a nemzeti önerő és a szövetségesi együttműködés. Ma-

gyarországon teljes mértékben érvényesül a katonai erők demokratikus, hatalmi ágak között 

megosztott ellenőrzése. Magyarország kész és képes arra, hogy ellenálljon a határait, szuvere-

nitását érintő esetleges fenyegetéseknek, cselekvéseknek, akcióknak. A Magyar Köztársaság 

olyan honvédelmet és benne olyan katonai erőt tart fenn és fejleszt, amely képes mind Ma-

gyarország védelmét, mind a külföldi műveletekben való részvételt a hagyományos és az 

aszimmetrikus hadviselés viszonyai között egyaránt teljesíteni. 

A magyar katonai erő határon túli alkalmazására kizárólag megfelelő nemzetközi jogi 

felhatalmazást követő közjogi döntés alapján, nemzetközi szervezetek keretei között vagy 

alkalmi koalíciókban, a közös érdekek, és értékek mentén kerülhet sor. A nemzetközi művele-

tekben a katonai erővel történő részvétel a magyar érdekek érvényesítését is szolgálja. A 

nemzeti és a szövetségesi érdekek összehangolásából következik, hogy a Magyar Honvédség 

erői elsősorban olyan műveletekben vesznek részt, amelyek – közvetlenül vagy közvetve – 

szavatolják Magyarország és a régió stabilitását, szélesebb értelemben vett biztonságát. A 

váltások lebonyolítása, vagy a gyorsreagálású erők váratlan alkalmazása miatt az egy időben, 

több térségben résztvevő erők létszáma rendkívüli esetekben meghaladhatja a tervezett kere-

teket.  

A Magyar Köztársaság Kormánya a NATO-t tartja a transzatlanti térség biztonsága sa-

rokkövének. Magyarország érdeke az európai biztonság- és védelempolitika dinamikus fejlő-

dése, amelyet az EU és a NATO közötti stratégiai partnerség fejlesztésének jegyében támogat. 

A Magyar Köztársaság az Európai Unió és a NATO konstruktív tagja. A magyar védelempo-

litika fontos feladata az újonnan csatlakozott és az integrációra esélyes országok támogatása. 

Ezért Magyarország stratégiai érdeke a környező országokkal való két- és többoldalú katonai 

együttműködési formák bővítése, hatékonyságuk növelése. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) kitüntetett szerepe mellett a Magyar Köztársaság a nemzetközi béke és biztonság 

fenntartása szempontjából nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Biztonsági és Együttműkö-

dési Szervezetnek (EBESZ), részt vesz az általuk indított nemzetközi akciókban és művele-

tekben. 

 

A Magyar Honvédség alapvető feladata, hogy teljes szervezetével és képességeivel az 

ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét védelmezze, alapvetően szövetségi keretek-

ben, de a szövetséges erők beérkezéséig önállóan is tevékenykedve. NATO döntés és megfe-
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lelő közjogi felhatalmazás alapján más országok erőinek Magyarországra érkezése, átvonulá-

sa, átmeneti vagy tartós állomásoztatása esetén részt vesz a befogadó, nemzeti támogatás 

megszervezésében és biztosításában. 

A változó biztonsági környezetben alapvető feladata a légtérvédelem hatékony biztosí-

tása. Magyarország légterének védelmét a Magyar Honvédség a NATO integrált légvédelmi 

rendszerében valósítja meg úgy, hogy nemzeti kötelezettség a feladat ellátásához szükséges 

kijelölt repülő, légi vezetési és radar eszközök biztosítása.  

A Magyar Köztársasággal szomszédos térségekben kialakuló belső válságok, országok 

közötti konfliktusok esetén szükségessé válhat, hogy a Magyar Honvédség határvédelmi fel-

adatot lásson el. A konfliktus jellegéből adódóan tömeges, egyidejű és illegális migrációval, 

változó intenzitású, akár hosszú időn át elhúzódó katonai és rendvédelmi tevékenységgel lehet 

számolni. 

A Magyar Honvédség hozzájárul a NATO közös védelmi képességéhez. Más tagország 

megsegítésére szövetségesi keretek között, a NATO döntéseivel összhangban, fegyveres tá-

madás, illetve annak közvetlen veszélye esetén kerül sor. NATO tagállam területén befogadó 

nemzeti támogatásra lehet számítani. A műveletek során nem zárható ki terrorista csoportok 

fellépése, tömegpusztító fegyverek alkalmazásának veszélye. A viszonylag rövid idejű, inten-

zív műveletet elhúzódó, alacsony intenzitású fegyveres tevékenység követheti. 

A Magyar Honvédség feladata, hogy hozzájáruljon a nemzetközi béke és biztonság 

fenntartásához a nemzetközi jog keretei között. A Magyar Honvédség erői egy részével része-

se lehet nemzetközi műveleteknek. Ezekre a műveletekre a NATO és az EU földrajzi határain 

kívül, szélsőséges éghajlati és terepviszonyok között, befogadó nemzeti támogatás nélkül is 

sor kerülhet. A viszonylag rövid idejű, intenzív művelet elhúzódó, változó intenzitású válság-

kezeléssel, stabilizációs és újjáépítési, katonai segítségnyújtási feladatokkal párosulhat.  

A Magyar Honvédség Magyarország katonai védelme és a NATO kollektív védelméből 

fakadó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi műveletekben való részvétel mellett: 

Felkészülten részt vesz a terrorizmus elleni harcban a NATO és az EU koncepcióival 

összhangban. 

A magyar haderő képességeivel hozzájárul a természeti és ipari katasztrófák elhárításá-

hoz, a következmények felszámolásához, humanitárius vészhelyzetek kezeléséhez, otthonukat 

elhagyni kényszerültek evakuációjának támogatásához, a kitelepült személyek megsegítésé-

hez itthon és külföldön egyaránt. Bizonyos esetekben szükségessé válhat a válságkezelés pol-

gári erőinek és tevékenységének támogatása. 
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Biztosítja a két- és többoldalú nemzetközi katonai kapcsolatok fenntartását, fejlesztését, 

illetve a változó biztonságpolitikai helyzethez történő folyamatos adaptálását, a szükséges 

információk elérhetőségét és azok cseréjét, megosztását, a kölcsönös megbízhatóság, kiszá-

míthatóság és hitelesség erősítését. 

Hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához, a szerződő felek közötti bi-

zalom erősítéséhez a fegyverzetellenőrzésről, a bizalom- és biztonságerősítésről szóló nem-

zetközi egyezményekben és más megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítéséből a Ma-

gyar Honvédségre háruló feladatok végrehajtásával. 

A Magyar Honvédség feladatait új kihívások közepette látja el. 

Napjaink, és nagy valószínűséggel a jövő konfliktusai egyre inkább aszimmetrikusak. A 

fegyveres konfliktusok többségében nem összemérhető képességű erők csapnak össze. Jelen-

tős különbségek lehetnek a szemben álló felek jellege - állami, illetve nem-állami szereplők -, 

politikai és stratégiai céljaik, katonai és nem-katonai eszközrendszerük, katonai erőik, a had-

viselési elvek tekintetében. 

A katonai műveletek összetettsége tovább növekszik, amelyeket szinte kivétel nélkül 

többnemzeti, összhaderőnemi keretek között hajtanak végre. Az átfogó megközelítés érdeké-

ben kiemelt jelentőségű a civil-katonai együttműködés és koordináció. 

Korunkban a katonai erő alkalmazása túlmutat a klasszikus értelemben vett fegyveres 

harcon. A konfliktusok megelőzése, kezelése és az azt követő rendezés – stabilizáció és újjá-

építés – civil feladatai, továbbá a leszerelés, lefegyverzés és reintegráció, illetve a biztonsági 

szektor reformja hosszú ideig igényelhetik a katonai erők közreműködését és támogatását. 

A 21. század fegyveres konfliktusai a globális média figyelme mellett zajlanak. A köz-

vélemény fokozottan érzékeny a saját katonai, valamint a polgári áldozatokra, ezért egy konf-

liktust nem elég a hadszíntéren megvívni és megnyerni. Fontos, hogy a közvélemény azt el is 

fogadja. Ez különösen komoly kihívást jelent az aszimmetrikus konfliktusok esetén.   

Éghajlatváltozási kockázatok 

Hazánk biztonságában fontos szerepet játszik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

(NÉS). A NÉS Magyarország középtávú klímapolitikájának 3 fő cselekvési irányát jelöli ki: 

1. az uniós és nemzetközi követelményeknek megfelelően intézkedéseket irányoz elő, 

az éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, és növekedésének megelőzése 

érdekében. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését az összes energiafelhaszná-
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lás csökkentésével együtt kell megvalósítani, úgy, hogy a termelés és fogyasztás szerkezeté-

nek egésze a kevésbé anyag- és energia-igényes irányba változzon. 

2. a már elkerülhetetlen éghajlatváltozás kedvezőtlen ökológiai és társadalmi-gazdasági 

hatásai elleni védekezésnek, az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodóképes-

ség javításának legfontosabb elemeit tartalmazza;  

3. az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítását és a klímatudatosság erősítését. 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) Magyarország középtávú klímapolitikájá-

nak irányát jelöli ki a 2008− 2025 közötti időszakra, elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 

évi LX. tv. (V. 28.) 3. § rendelkezése írja elő. A Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi 

kötelezettségek maradéktalan teljesítése az ország nemzetközi (ezen belül különösen Európai 

Uniós) megítélését határozzák meg, ezért a stratégiában foglalt célkitűzések teljesítése olyan 

nemzeti érdekként értelmezendő, amely hosszú távú kihatásokkal jár mind az ország politikai 

és gazdasági kapcsolatainak szempontjából. 

Éghajlatvédelmi szempontból Magyarország helyzete ellentmondásos, csak úgy, mint a 

régióban a többi korábbi szocialista országé. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása jóval 

alacsonyabb, mint az 1990-es éveket megelőzően, amely időszak a klímavédelmi nemzetközi 

vállalások alapjául szolgál. Ugyanakkor a viszonylag kedvező állapot nem a klímatudatosság-

nak köszönhető, hanem a kibocsátás nagy részéért felelős szocialista nehézipar megszűnésé-

nek, a gazdasági szerkezet átalakulásának. Magyarország a régióban az egyik legjobb mutató-

val rendelkezik az egy főre jutó kibocsátás tekintetében. Az ország az éghajlatvédelem jegyé-

ben született Kiotói Jegyzőkönyvben azt vállalta, hogy a globális felmelegedést előidéző gá-

zok kibocsátását éves szinten 6 százalékkal csökkenti 2008− 12 között az 1985− 1987-es átla-

gos kibocsátáshoz képest. A nemzeti üvegházhatású gáz kibocsátás nyilvántartási rendszer 

adatai alapján Magyarország a kiotói vállalásánál 24,6 százalékkal alacsonyabb szinten állt a 

legfrissebb, 2005-re vonatkozó adatok szerint.  

A kibocsátási trendek arról tanúskodnak, hogy döntően a nehézipar összeomlását kö-

vetően, 1992 óta lényegében nem változott az ország üvegházhatást okozó gázkibocsátása.  

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az éghajlatváltozás kockázatának csökkenté-

sében az energiaszektornak döntő szerepet kell játszania, hiszen az üvegházhatású gázok ki-

bocsátásának mintegy 75 százaléka az ágazathoz köthető. Az energetika meghatározó szerepét 

jól szemléltetik a 2005-ös adatok, amelyek szerint az 1.153,2 PJ belföldi energiafelhasználás 

csaknem 81 százalékot fosszilis energiahordozókból fedezte az ország. Ez nem csak klímavé-
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delmi szempontból, hanem energiabiztonsági megfontolásokból is rendkívül hátrányos. Ma-

gyarország ugyanis a fosszilis energiahordozók több mint 77 százalékát importból szerzi be. 

A megújuló energiatermelés igen alacsony, mindössze 4,1 százalékot képviselt a teljes ener-

giafelhasználáson belül 2005-ben, és azt is jelentős részben környezetileg fenntarthatatlan 

módon érte el. 

Az ipar energiafelhasználása 1990 és 1997 között jelentős mértékben, 40 százalékkal 

csökkent, néhány évig szinten maradt, az utóbbi években pedig újból kis mértékű növekedés 

figyelhető meg. Az energiafelhasználás tüzelőanyag-szerkezete főképp földgázon alapul – 

kivéve azon ágazatokat, ahol erre a technológiából adódóan (például vas- és acélipar) nincs 

lehetőség. A fosszilis energiahordozókon belül a földgáz a leginkább klímabarát, ennek ered-

ményeképp az ipar mintegy 34 százalékban felelős az összes üvegházhatású gáz kibocsátásért. 

A szerkezetátalakítás az 1990-es évek első felében megtörtént, ennek eredménye a 

nagymértékű energiafelhasználás- és kibocsátás csökkenés volt. További érdemi szer-

kezetátalakulás közép-távon nem várható, a törekvéseknek inkább arra kell irányulniuk, hogy 

energiaigényes, nagy kibocsátású iparágak betelepülését gátolják. Ellenkező esetben, energia 

intenzív termelés Magyarországra települése az ország kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseit 

áshatja alá, más gazdasági szereplőkre és a lakosságára aránytalanul nagy kibocsátás-

csökkentési terhet hárítva. 

Az éghajlatvédelmen belül a közlekedési ágazat az egyetlen, ahol a végső energiafel-

használást tekintve a világtrendekhez hasonlóan Magyarországon is nő az energiafelhasználás 

és ezzel együtt az éghajlatváltozást fokozó hatása is. Magyarországon a közlekedési ágazat 

részesedése a végső energiafogyasztásból  21 százalékos, ami az egyik legjelentősebb össze-

tevője a magyar energiafelhasználásnak. A közlekedési szektoron belül 90 százalékos része-

sedéssel a közúti közlekedés a legszámottevőbb kibocsátási forrás. A közúti közlekedésen 

belül a kibocsátás több mint a feléért a személygépjárművek, egyharmadért a teher- és áru-

szállító gépjárművek, míg a fennmaradó részért a buszok és az egyéb közlekedési járművek 

felelősek.  Ennek következményeképpen a fajlagos energiafelhasználás 2000-ig egy évtized 

alatt mintegy 15 százalékkal nőtt a személyszállításban és 20 százalékkal az áruszállításban. 

Jelenleg még az EU-15-ös átlag felett van a környezetbarátabb közlekedési módok aránya, 

amennyiben ez a struktúraváltási tendencia tovább folytatódik, és „eléri‖ a régi tagállamok 

arányait, a fajlagos kibocsátások további 20–35 százalékos emelkedése várható.  Magyaror-

szágon 2005-ben az ezer főre jutó személygépjárművek száma 280 db, ami az EU 27 tagálla-

mában a harmadik legalacsonyabb érték, míg az EU-25 tagállamban az 1000 főre jutó sze-

mélygépkocsik száma 463. Mindez a jövőben az ezer főre jutó autók számának további növe-
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kedését vetíti előre.  A közlekedési szerkezetátalakulás és a személygépkocsi állomány növe-

kedése várhatóan a közlekedési ágazat sokkal jelentősebb kibocsátás-növekedését vonja maga 

után, mint az EU-15 országban és más fejlett országokban. Mivel a nyugati gazdaságok példá-

ja azt mutatja, hogy az autós közlekedés irányából már igen nehéz a tömegközlekedés irányá-

ba ösztönözni a szerkezetváltást, igen fontos a mai szerkezetnek legalább a megtartása. 

A mezőgazdaság kibocsátásának aránya az ország üvegházhatást okozó gázkibocsátásán 

belül 11,2 százalékot tesz ki, ezen belül a metán a kibocsátások 24,3 százalékért, a dinitrogén-

oxid pedig 67,7 százalékért felelős.  Ugyanakkor a földterület használatának változása és az 

erdők a teljes kibocsátásnak majdnem 6 százalékát, az összes szén-dioxid kibocsátásnak pedig 

majdnem 8 százalékát elnyelik. A magyarországi erdők évente mintegy nettó 4-5 millió tonna 

szén-dioxidot kötnek meg, ami nem elhanyagolható mennyiség a 2005-ben az ország által 

kibocsátott 80,2 millió tonna szén-dioxid egyenértékben kifejezett üvegházhatású gáz meny-

nyiségéhez képest.  

Magyarországon a hulladékgazdálkodásból, valamint a szennyvízkezelésből származik 

a teljes üvegházhatású gázkibocsátás 6-7 százaléka. A kibocsátást az elszállított és lerakott 

települési (és ipari) hulladék anaerob bomlási folyamatából származó, illetve a szennyvízke-

zelés során képződő metán teszi ki. 

A helyzet várhatóan javul, hiszen az európai uniós jogszabályokkal összhangban 2009-

ig körülbelül 2000 hulladéklerakót kell bezárni. Ezen lerakók nagyobb hányadára készültek 

már rekultivációs tervek, mely által lehetőség nyílik a bezárt hulladéklerakóknál a képződő 

üvegházhatású gázok befogása, s így elkerülhető a metán gáz légkörbe kerülése, s ezzel egy 

időben pedig alternatív energiaforrásként is fel lehet használni. Ugyanígy használható alterna-

tív energiaforrásként a szennyvízkezelés során képződő metán is. Erre gazdaságossági szem-

pontok miatt elsősorban a nagyobb városokban van mód. Jó példa az észak-csepeli szennyvíz-

tisztító beruházás, ahol úgy tervezték meg a fejlesztést, hogy a képződő metánra alapított 

gázmotorok fedezik a telep energiaellátását. A nagyobb városok és egyéb akár a 15 ezer la-

kos-egyenértéknél nagyobb (szennyvíz-) agglomerációk esetében is lehetőség nyílik a fenti 

megoldásokra. 

A szakértők szerint a klímaváltozás kockázatának nagy biztonságú csökkentéséhez 

szükséges lenne, hogy 2050-re a légköri üvegházhatású gázkoncentráció ne haladja meg a 450 

ppm szintet. Ennél a légköri koncentrációszintnél ugyanis az üvegházhatás valószínűleg csak 

annyira fokozódik, hogy legfeljebb 2°C átlagos globális felszíni hőmérséklet-emelkedés kö-

vetkezik be. A tudósok véleménye alapján ilyen mértékű melegedés még nem jár visszafor-

díthatatlan hatásokkal. 
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Jelenleg 380 ppm körüli az üvegházhatású gázok koncentrációja, ami globális szinten a 

kibocsátások gyorsuló ütemű növekedése miatt folyamatosan, évente mintegy 2 ppm-mel 

emelkedik. A cél elérése érdekében 2050-ig azt kellene elérni, hogy a globális kibocsátások 

legalább 40 százalékkal csökkenjenek az 1990. évi kibocsátási szinthez képest. Az ég-

hajlatvédelmi szempontból eddigi rossz tendencia következményeként 2004-ben a ki-

bocsátások 25 százalékkal haladták meg az 1990. évi szintet. Ezért ha a 2004. évi kibocsátá-

sok képezik az összehasonlítás alapját, akkor ehhez viszonyítva a kibocsátásokat 50-80 száza-

lékkal szükséges globális szinten csökkenteni 2050-ig. 

Magyarország kibocsátás-csökkentési törekvéseit eddig a Kiotói Jegyzőkönyvben 2012-

re tett 6 százalékos csökkentési vállalása határozta meg. 2012 után a fejlett ipari országoknak, 

közöttük Magyarországnak is jelentősebb mértékben kell kibocsátását csökkenteni, mint a 

globális átlag. Ezt indokolja az egy főre jutó kibocsátások jelenlegi szintje, valamint az átlag-

hoz képest magasabb gazdasági fejlettsége, és a történelmi kibocsátások mértéke, hiszen 

egyes üvegházhatású gázok légköri tartózkodási ideje több száz év. A globális kibocsátás-

csökkentés célja a veszélyes mértékű éghajlatváltozás elkerülése. E cél teljesülésének valószí-

nűsége lényegében attól függ, hogy milyen szinten stabilizálódik az üvegházhatású gázok 

légköri koncentrációja. Minél kisebb ez a szint, a siker annál valószínűbb.  

Magyarország energiabiztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű a földgáz-

ellátás biztosítása. Ez természetesen gazdasági prioritás, de ugyanakkor komoly politikai vitá-

kat is generált az elmúlt években a „földgáz-kérdés‖. A politikai vetület lényege, hogy egye-

sek szerint túlzott hazánk függősége az Oroszországból érkező földgázexporttól. Ez az aggo-

dalom egyfelől azon a helyes előfeltevésen alapul, hogy a földgázbehozatal nem pusztán gaz-

dasági, hanem egyben nemzetbiztonsági kérdés is. Optimális esetben tehát egy ország diverzi-

fikált, vagyis nem egy forrásból származó gázbehozatali szerkezettel rendelkezik. Kézenfek-

vőnek tűnik tehát, hogy hazánk is valósítsa meg a diverzifikált behozatali szerkezetet. Szigo-

rúan gazdasági szempontból nézve azonban az orosz földgáznak nincs alternatívája Magyar-

országon. A földgáz szállítása rendkívül költséges, és még ha létezne is megfelelő csővezeték-

rendszer, sem az északi-tengeri, sem az afrikai gáz nem tudna vetekedni orosz versenytársá-

val. A meglévő, kelet-nyugati irányú csővezetékrendszer pedig meghatározta, hogy Magyar-

ország az orosz csapra kapcsolódjék.  

Fontos rámutatni, hogy a hazai fölgáz-ellátás egyoldalúsága önmagában még nem jelent 

nemzetbiztonsági kockázatot. Ez a kockázat csak azon másik előfeltevéssel támasztható alá, 

hogy az orosz kormányzat nem habozna külpolitikai eszközként is használni az energiahordo-

zókat, vagyis számolni kell azzal, hogy a „gázcsap elzárásával‖ – vagy legalábbis az azzal 
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való fenyegetéssel – kész lenne politikai nyomást gyakorolni a tőle energetikailag függő álla-

mokra. Természetesen, elvileg nem zárható ki egy ilyen szcenárió, de valóban indokolt-e, 

hogy Magyarország energiapolitikáját az erre a szcenárióra való felkészülés határozza meg? 

Mert középút nincsen: vagy elfogadjuk ezt az előfeltevést és akkor elengedhetetlen, hogy 

pénzügyi forrásokat áldozzunk ennek az eshetőségnek a kivédésére, vagy elutasítjuk, és akkor 

az említett forrásokat máshol költjük el. 

Nézzük meg Oroszország energetikai pozícióját és geopolitikai környezetét, hogy fel-

mérhessük, reális kockázatot jelent-e az egyoldalú földgázfüggőség. A jelenlegi gazdasági 

válság komolyan érezteti hatását Oroszországban is, jelentősen megcsappantak az ország be-

vételei. Az szinte biztosra vehető, hogy a nagyjából 2000 és 2006 közötti „aranykor‖ nem fog 

még visszatérni az elkövetkezendő 5-10 évben; és könnyen lehet, hogy azután sem.  Milyenek 

ugyanis az orosz energiaexport kilátásai? Sz. Bíró Zoltán biztonságpolitika elemző nem túl 

derűlátó a kőolajból származó bevételeket illetően. „Amennyiben … Oroszország valóban 

elérte 2007-ben olajkitermelése csúcspontját, úgy a nem túl távoli jövőben – valószínűleg 

2023 és 2029 közt – számolni kell azzal, hogy Moszkva maga is nettó olajimportőrré válik. Ez 

a fejlemény Oroszországot minden bizonnyal jóval drámaiabban érinti majd, mint ahogy az 

érintette Nagy-Britanniát. Ott a kitermelési csúcsra még 1999-ben értek föl, hogy aztán na-

gyon gyorsan, már 2005-től nettó importőrré váljanak. Mindez azonban nem okozott különö-

sebb megrázkódtatást a brit gazdaságnak. Mint ahogy valószínűleg a norvégnak se fog. Ott a 

kitermelési csúcsra egy évvel később jutottak, ám – köszönhetően az ország alacsony és las-

san növekvő belső fogyasztásának – máig nem váltak importőrré. És ha majd hosszú évek 

múlva azzá is válnak, a fejlett és diverzifikált norvég gazdaságnak aligha jelent majd mindez 

komoly gondot. De aligha lesz ez így Oroszországban.‖ A másik oldalon az az általános 

prognózis, hogy a földgáz iránti európai kereslet visszaesése folytatódni fog, ami nyilvánvaló-

an érzékenyen érinti az orosz gazdaságot is. Tehát kőolaj-kivitel (hosszútávon) drasztikus és a 

földgáz export fokozatos csökkenése óhatatlanul azt eredményezi, hogy Moszkva „jobban 

megbecsüli‖ majd az energiaexportból származó bevételeit és csak végső esetben kockáztatja 

azok kiesését. 

Ha ezentúl még megvizsgáljuk Oroszország geopolitikai helyzetét, akkor láthatjuk, 

hogy igen kevéssé valószínű, hogy Moszkva konfrontációt vállalna a bevételeinek jelentős 

hányadát „termelő‖ Európai Unió tagállamaival, köztük Magyarországgal. Az orosz kor-

mányzat figyelmének és energiáinak számottevő részét köti le, hogy befolyását megtartsa és 

erősítse a „közel külföldön‖, a volt Szovjetunió köztársaságainak térségében. Ukrajna és a 

kaukázusi régió (Dél-Oszétia, Abházia) mondhatni napi szinten „szállítják‖ a problémákat. 
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Még ha a legoptimistább forgatókönyvet vesszük is orosz-ukrán relációban, és azt feltételez-

zük, hogy a két ország kapcsolatai a legkiegyensúlyozottabbá válnak, akkor sem tekinthetünk 

el attól, más régiókban Oroszország legközvetlenebb érdekeit érhetik kihívások. Elsősorban 

Közép-Ázsiáról van szó, amely térségnek az energiaellátásban egyre növekvő szerepe okán 

már most jelentősen felértékelődött. És itt Moszkvának úgy kell majd dűlőre jutni a helyi 

kormányokkal, hogy már megjelent egy vetélytárs, Kína. Az orosz-kínai viszony másik 

kulcskérdése a kínai népesség szibériai térnyerése; az oroszok után már most a kínai etnikum 

a legnagyobb Dél-Szibériában. Az északi sark kincseinek a kiaknázása is egy olyan nemzet-

közi politikai kérdéssé növi ki magát egyre inkább, ahol Moszkvának mindenképp lépnie kell 

érdekei érvényesítéséért. Ez a rövid geopolitikai áttekintés is meggyőzően mutatja, hogy 

Oroszország az elkövetkezendő időszakban nem lesz olyan helyzetben, hogy „frontot nyis-

son‖ az Európai Unió felé. Moszkva eminens érdeke nem az erőfitogtatás, hanem az, hogy 

zavartalan és baráti kapcsolatokat ápoljon Európával, ami természetesen a földgázért fizetett 

euró milliók zavartalan áramlását is magába foglalja.   

Új erőszakformák, új veszélyek 

Az utóbbi évekbe Európa-szerte olyan erőszakos zavargások tanúi lehettünk, amelyek 

részben anti-globalizációs, részben idegengyűlölő, rasszista mozgalmakhoz kapcsolódnak. 

Magyarországon is jelentkeztek új erőszakformák az elmúlt években, amelyek nem köthetőek 

terrorista szervezetekhez vagy szervezett bűnözői csoportokhoz. A 2006-ban kirobbant utcai 

zavargások nem illeszthetők a hagyományos politikai sémák egyikébe sem. Nem arról volt 

szó, hogy egy sztrájk kezdeményezés vagy egy szokványos politikai demonstráció „kisiklott‖ 

volna és erőszakba torkollott. Ez nem lenne újdonság, hiszen számtalan példát lehetne hozni 

ilyen történésekre az elmúlt évtizedekből. Itt a nyilvános-politikai „önkifejezés‖ olyan formá-

jával kell szembesülnünk, amelynek szerves eleme az erőszak. „A pontos terminológiát még 

nélkülöző jelenség lényegében a szélsőséges politikai irányzatok, mozgalmak és ideológiai 

körök által gerjesztett ’utcai erőszak’ kifejezéssel illethető, amelyre jellemző az extremitás a 

szimbólumokban és a metodikában, és ami alapvetően a legitim hatalom elleni anarchizmus-

ban fejeződik ki.‖352 Az ’utcai erőszak’ kifejezése nem pusztán az akciók színterére utal, ha-

nem azt is jelenti, hogy a bevett intézményi formákon kívüli cselekvésformáról van szó. Ezen 

akciók anarchista jellegét sem elsősorban úgy kell érteni, hogy valamely konkrét anarchista 

ideológiához kötődnének, (ez előfordulhat, de nem tipikus). Sokkal inkább az anarchista poli-

                                                 
352

 Deák Péter: Biztonságpolitika a hétköznapokban, 142. o. 2009. Zrínyi kiadó, Budapest. 
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tizálás és aktivitás metodikájának átvételére gondoljunk, vagyis az alkotmányos demokrácia 

bevett intézményi formáinak nyílt elutasítására. Az extrém utcai erőszakcselekmények elleni 

fellépés összkormányzati stratégiát igényelne. 

Az összkormányzati stratégiára azért is égető szükség volna, mert félő, hogy ezek az 

„anarchisztikus‖, többnyire koordinálatlan mozgalmak betagolódnak a Magyar Gárda típusú 

paramilitáris szervezetekbe. Ha a Magyar Gárdának – és a hasonló csoportaknak – sikerülne 

felszívni ezeket az „utcai harcokra‖ mozgósítható elemeket, az komoly veszélyt jelentene a 

társadalom egészére. Az a tény, hogy a szélsőjobboldali erőszakkultuszt nyíltan felvállaló 

szervezet, mint a Magyar Gárda, szabadon működhet az országban, már önmagában és desta-

bilizáló hatású az alkotmányos demokrácia intézményeire. Komoly kormányzati felelősség az 

ilyen típusú veszélyek kezelése. 

Demográfia kockázatok 

Magyarországon a középkorú férfiak halálozási arányai abszolút értékben is magasab-

bak, mint az 1930-as években voltak, miközben az 1960-as években az életkilátásaink jobbak 

voltak, mint több nyugat-európai országban. Ma az osztrák férfiak várható élettartama 76,4 

év, a magyaroké 68,6 év, tehát az osztrákok 7,8 évvel élnek tovább. Az osztrák nők várható 

élettartama 82,2 év, a magyaroké 76,9 év, azaz 5,3 évvel élnek tovább. 1965 és 1992 között a 

magyar férfiak várható élettartama Magyarországon jelentősen csökkent, míg eközben Nyu-

gat-Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában rendkívül nagymértékben emelkedett A 

magyar népesség életkilátásaival kapcsolatban ma a legsúlyosabb probléma a férfiak közötti 

rendkívül magas arányú idő előtti halálozás. Ez a jelenség igen komoly népgazdasági veszte-

séget jelent az emberi – egészség – tőke tekintetében. Annak valószínűsége, hogy egy férfi 

megéli a 65. életévét, ma Magyarországon csupán 64 %, az érettséginél alacsonyabb végzett-

ségű rétegekben 50 %-nál is kevesebb, míg ez az arány az osztrák férfiak között 82 %. A ma-

gyar középkorú népesség halálozási arányaihoz hasonló folyamatok játszódtak le a régió többi 

átalakuló országában is, azonban az 1980-as évek végéig a rosszabbodás Magyarországon 

volt a legkifejezettebb. Az idő előtti halálozás mai arányai nem magyarázhatóak genetikai 

okokkal, mivel az 1960-as évekig a magyar halálozási statisztikák jobbak voltak számos fej-

lett nyugati országénál. Nem magyarázhatóak a lakosság elszegényedésével sem, mivel a leg-

erőteljesebb rosszabbodás az 1980-as évek közepéig volt tapasztalható, 1989-ig a nemzeti 

össztermék jelentősen emelkedett, és az 1980-as évek végéig a legszegényebb rétegek anyagi 

helyzete sem romlott az 1960-as évekhez képest. Az egészségügyi ellátás számos mutatója 
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szerint ebben az időszakban jelentős javulás mutatható ki, tehát az egészségromlás nem ma-

gyarázható az egészségügyi ellátás rosszabbodásával sem. Az ismert, igen nagy népegészség-

ügyi jelentőségű önkárosító magatartásformák, a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás, 

egészségtelen táplálkozás változásai nem elégségesek ennek az ún. közép-kelet-európai 

egészség paradoxonnak a megértéséhez, egyrészt, mivel a rosszabbodásnak statisztikailag 

csak bizonyos hányadát, mintegy 40 %-át magyarázzák, másrészt alapvető kérdés az is, hogy 

milyen pszichológiai, motivációs és társadalmi tényezők vezetnek az önkárosító magatartás-

formák gyakoribbá válásához. Az átalakuló közép- és kelet-európai országokra az utóbbi évti-

zedekben jellemző morbiditási és mortalitási krízis hátterében a legelismertebb nemzetközi 

kutatócsoportok eredményei szerint a lelki, magatartási tényezők szerepe alapvető. Az utóbbi 

évtizedek egyik legfontosabb népegészségügyi felismerése, hogy a civilizált országokban 

alapvető egészségügyi veszélyeztető tényező a társadalmon belüli viszonylagos szociális-

gazdasági lemaradás. Ha a halálozási és megbetegedési adatokat a hagyományos kockázati 

tényezők (mint a dohányzás, elhízás, mozgásszegény életmód) szerint korrigáljuk, ezeknél 

sokkal lényegesebb szerepet játszik a viszonylag rosszabb szociális helyzet. A gyakorlatban 

ez azt jelenti, hogy Angliában közel 10 évvel korábban hal meg egy segédmunkás, mint a 

diplomás, még akkor is, ha nem iszik, dohányzik többet. „Státusszindrómának‖ nevezik azt a 

jelenséget, hogy a férfiak esetében a társadalmi hierarchiában való lemaradás igen súlyos 

egészségi következményekkel jár. Az iskolázottság szerinti halálozási hányados a magyar 

férfiak között lényegesen magasabb, mint Európa más országaiban. Az érettséginél alacso-

nyabb végzettségű, 74 évnél fiatalabb férfiak halálozási aránya 1,8-szor magasabb, mint a 

magasabb végzettségűeké (ehhez hasonló eltéréseket csupán a Cseh Köztársaságban mutattak 

ki), ezzel szemben a középkorú nők között ez az iskolázottság szerinti halálozási különbség 

csupán 1,3-szoros. A magyar népesség körében végzett legutóbbi vizsgálatok eredményei 

szerint a viszonylag rosszabb szociális-gazdasági helyzet nem önmagában, hanem elsősorban 

a depressziós tünetegyüttes közvetítésével idéz elő magasabb megbetegedési arányokat. Tehát 

nem önmagában a nehéz szociális helyzet, hanem a viszonylagos lemaradás szubjektív átélése 

a leglényegesebb egészségügyi veszélyeztető tényező. Ha valaki szegényebb, de nem depresz-

sziós, akkor nem is betegebb. Számos nemzetközi vizsgálat eredményeivel összhangban a 

társadalmi, gazdasági, jövedelmi lemaradás férfiak számára jelentősebb pszichés és követ-

kezményes egészségi veszélyeztető tényező, mint a nők esetében. Vizsgálatok azt igazolják, 

hogy a szociális-gazdasági lemaradás és az egészségi állapot közötti igen szoros összefüggés 

nagyrészt a depressziós tünetegyüttes súlyosságán keresztül érvényesül. Míg 1970-ben szinte 

azonosan alacsony életszínvonalon élt a magyar lakosság nagy része, a nyolcvanas évek végé-
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re a társadalom jelentős hányada lényegesen magasabb szociális-gazdasági helyzetet ért el, 

egy vagy több gépkocsit, saját tulajdont, lényegesen magasabb jövedelmet szerzett. Azaz a 

társadalmon belüli viszonylagos különbségek emelkedtek jelentősen, és felborult a korábbi 

viszonylag stabil dominanciasorrend. Önrontó kör kialakulását feltételezhetjük a viszonylag 

rosszabb szociális-gazdasági helyzet és a depressziós tünetegyüttes között, ami együttesen 

jelentős oki szerepet játszik a magasabb morbiditási (megbetegedési) és halálozási arányok 

hátterében. Nem önmagában a rossz szociális-gazdasági helyzet, hanem a viszonylagos lema-

radás a leglényegesebb tényező, hisz az egységesen alacsony életszínvonal mellett az 1970-es 

évekig a magyar egészségügyi statisztikák jobbak voltak Európa több országáénál. Ennek a 

jelenségnek a hátterében a krónikus stressz szerepe alapvető. (Állatvizsgálatok is kimutatták, 

hogy nem maga a dominanciasorrend, hanem annak megváltozása jelent igen súlyos krónikus 

stresszállapotot. Régiónkban e jelenség figyelhető meg az elmúlt évtizedekben, hisz a koráb-

ban biztosnak hitt társadalmi státus vált bizonytalanná, sokszor másokhoz képest hátrányos-

sá.) 
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Tóthi Gábor353 

A Magyar Köztársaság polgári válságkezelési képességei; 

az állami és civil együttműködés jelene, lehetőségei ezen a 

területen 

 

Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi közösség béke és biztonság megteremtésére irá-

nyuló erőfeszítéseinek új minőséget ad, hogy a válsághelyzetek megelőzését, kezelését és 

utógondozását célzó nemzetközi küldetésekben a katonai feladatok helyett a rendvédelmi, 

polgári jellegű tevékenységek váltak meghatározóvá. 

A rendvédelmi és civil szakemberek kül- és biztonságpolitikai célú – nemzetközi 

béketámogaó, válságkezelő műveletek keretében történő – alkalmazásának előtérbe helyezése 

hosszú távú stratégiaként jelenik meg az e téren aktív államok és nemzetközi szervezetek 

gondolkodásában is. A polgári válságkezelés mai értelmezéséhez az európai megközelítés jó 

kiindulási alapot jelenthet. A meglévő problémák ellenére az Európai Unió (a továbbiakban: 

EU) nyilvánvalóan bármely más nemzetközi szervezethez képest jelentős lépéselőnyre tett 

szert a területen. Az Egyesült Államok és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiak-

ban: NATO) szembesülve az elmúlt évek (különösen katonai jellegű) tapasztalataival
354

, fel-

ismerte a témában rejlő további lehetőségeket és napjainkra már a civil kapacitások kialakítá-

sára és fejlesztésére törekszik. El kell azonban ismerni, hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze-

te (a továbbiakban: ENSZ) az 1990-es években szerzett ismereteire építve, már az 2000-ben 

megjelent ún. Brahimi-jelentés
355

 alapján elkezdte átalakítani és hatékonyabbá tenni az EU 

számára is követendő példaként szolgáló békeműveleti rendszerét. 

A tanulmányban bemutatjuk és értékeljük a Magyar Köztársaság jelenlegi polgári vál-

ságkezelési tevékenységét, feltérképezzük az elmúlt időszakot meghatározó pozitív és negatív 

folyamatokat illetve különböző tapasztalatokat. Mindezeken túl ajánlásokat és megoldási al-
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 A szerző a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem doktorandusz hallgatója 
354

 A különböző biztonsági problémák az élet minden területére hatással lettek. Legalapvetőbb változás, hogy a 

háborúk átalakultak, a katonai szektorban jelentkező kihívások aszimmetrikusakká váltak. A különböző méretű, 

erejű és szintű szereplők között zajlik, mint az Egyesült Államok és terrorista csoportok között. Jugoszlávia 

felbomlását követően kirobbant háborúk és a nemzetközi szervezetek válaszlépései egyértelműen rávilágítottak 

a hidegháborúban kialakított biztonsági rendszer hiányosságaira. Utólag beláthatjuk, hogy az Egyesült Államok 

–sem annak katonai potenciálja – nem rendelkezett a különböző stabilizációs és újjáépítési feladatokra alkalmas 

szervezetekkel és eljárásokkal (Irak és Afganisztán). A hiányzó képességek kialakítására az EU vállalkozott.  
355

 A korábbi ENSZ-főtitkár Kofi Annan, Lakhdar BRAHIMI volt algériai külügyminisztert és szakértői csoport-

ját bízta meg az ENSZ által indított béketeremtő- és békefenntartó-missziók átalakítására vonatkozó javaslatok 

kidolgozására. 
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ternatívákat fogalmazunk meg a hatékonyabb kormányzati tevékenységek vonatkozásában, 

figyelembe véve a nemzetközi trendek alakulását. Kísérletet teszünk a polgári válságkezelés 

rendszerének - tanulmány szempontjából történő - meghatározására, áttekintjük a jelenlegi 

főbb válságtérségeket valamint a különböző nemzetközi szereplők ez irányú tevékenységét, 

végül ebben a rendszerben elhelyezzük hazánkat és értékeljük szerepvállalását. Ennek során, 

tekintettel a téma komplexitására valamint a széles irodalommal rendelkező kül- és bizton-

ságpolitikai vonatkozásokra, a feldolgozandó területet, elsősorban Magyarország és az EU 

szemszögéből mutatjuk be, különösen a „polgári‖ válságkezelési szempontok előtérbe helye-

zésével. 

A nemzetközi közösség polgári válságkezelési tevékenységei, a válságtérségek rövid 

bemutatása 

Polgári válságkezelés 

Ezen a ponton szükséges lehet a „polgári válságkezelés‖, mint fogalom és eszközrend-

szer jelenlegi keretek közötti meghatározása. Különösen, mivel a polgári válságkezelés, fő-

ként a köznyelvben vagy médiában használt hazai értelmezése számos félreértésre vagy fél-

remagyarázásra adhat okot. Ahogyan azt később látni fogjuk, itt alapvetően nem a polgári 

védelemre (mely mindeközben az egyik prioritási területe), vagy a veszélyhelyzetekre történő 

reagálásra gondolunk, hanem inkább a komplex – határokon túl felbukkanó, biztonsági kihí-

vást jelentő – válságok kezelésére létrehozott eszköztárra. Szintén nem a polgári válságkeze-

lés feladata a humanitárius segítségnyújtás vagy a fejlesztési és demokratizálódási tevékeny-

ségek véghezvitele. A pontos megértéshez érdemes lehet röviden áttekinteni kialakulásának 

körülményeit. 

A hidegháború alatt érzékelt és általában jól körülhatárolt biztonsági fenyegetésekkel el-

lentétben megállapítható, hogy a napjainkra előforduló új veszélyek és kockázatok egyike 

sem tisztán katonai jellegű
356

. Már az 1973-as olajválság is bebizonyította, hogy a biztonság 

fogalmát nem lehet kizárólag a katonai jellegű fenyegetettségekre leszűkíteni. A válságok és 

konfliktusok megelőzésében, kezelésében, valamint a rendezésben, eltűnőben van a határvo-
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 Bővebben: Magyarország biztonsági érdekei, azok érvényesítésének lehetőségei a hidegháború utáni nem-

zetközi biztonsági rendszerben multilaterális és bilaterális keretekben, Demokratikus Átalakulásért Intézet elem-

zése a Magyar Köztársaság Külkapcsolati stratégiájához, forrás: http://www.kum.hu/NR/rdonlyres/3F377468-

5D03-4739-97B5 CE6F44674A31/0/magyarorszag_biztonsagi_erdekei070521.pdf letöltés ideje: 2010. április 

15. 

http://www.kum.hu/NR/rdonlyres/3F377468-5D03-4739-97B5%20CE6F44674A31/0/magyarorszag_biztonsagi_erdekei070521.pdf
http://www.kum.hu/NR/rdonlyres/3F377468-5D03-4739-97B5%20CE6F44674A31/0/magyarorszag_biztonsagi_erdekei070521.pdf
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nal a katonai és a civil fellépések között. Ezért a nemzetközi közösségnek a hatékony válság-

kezelés érdekében átfogó megközelítést kell alkalmaznia. A hidegháború és a kétpólusú világ-

rend végét, Jugoszlávia felbomlását, a 2001. szeptember 11-én történt eseményeket, vagy az 

ezt követő iraki és afganisztáni helyzetet a nemzetközi közösség – a rendelkezésre álló kato-

nai eszközeivel, valamint tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok „magára hagyta‖ Európát 

– nem tudta a megfelelő módon kezelni. Az 1990-es évek békeépítési folyamatai mára stabili-

zációs tevékenységekké alakultak át
357

, melyet a katonai és civil oldal, valamint a különböző 

nemzetközi szereplők
358

 egyfajta „kölcsönös térnyerési igénye‖ is jelentősen befolyásolt. 

Amíg korábban államok közötti, illetve államokon belüli, egymástól jól elhatárolható konflik-

tusokra került sor
359

, az államok béketámogató tevékenységük során alapvetően a felek szét-

választására és a béke felügyeletére törekedtek. Az elmúlt évtizedekre azonban ez a helyzet 

átalakult, a korábbi „tervezhető állapot‖ elvesztette értelmét így a missziók is kiszámíthatatla-

nabbá komplexebbé váltak. Mára nehezen körülhatárolható helyzeteket kezelve, főként pol-

gárháborús területeken kell újfajta feladatok ellátásában segédkezniük: a hagyományos kato-

nai feladatokon túl sor kerül civil jellegű, sokszor végrehajtó mandátummal rendelkező tevé-

kenységekre, államépítésre, humanitárius tevékenységekre, segélyezés biztosítására, jogrend 

helyreállítására, illetve szavazások lebonyolítására. 

A polgári válságkezelés koncepciója azon a felismerésen nyugszik, hogy a válsághely-

zetet követő időtálló béke és stabilitás, a demokratikus átmenetet választó országok tartós és 

hatékony támogatása csak úgy biztosítható, ha a nemzetközi szerepvállalás a fegyveres konf-

liktus lezárását vagy enyhülését követően a megsemmisült államigazgatás átmeneti helyettesí-

tését, az újonnan kialakult struktúrák felügyeletét, majd azok ellenőrzését, tanáccsal történő 

ellátását is magában foglalja. A korabeli európai tagállamok - tanulva a saját és a többi nem-

zetközi szereplő tapasztalataiból – megállapították, hogy az autonóm katonai képesség megte-

remtése mellett kézenfekvő megoldásnak tűnik a polgári válságkezelési képességek párhuza-

mos kialakítása is. Különösen, hogy ez a folyamat a hidegháborút követő általános szerepke-

resési folyamatba is beleillett. A fejlődés egyik legfontosabb katalizátora a „balkáni‖ térség-

ben folyó események voltak, melyek számos hiányosságra és problémára is felhívták a fi-
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 PFISTER Stéphane: La gestion civile des crises : un outil politico-stratégique au service de l'Union 

européenne, PhD értekezés, Université de Genéve, 2008. p. 31. 
358

 Egyesült Nemzetek Szervezete; Európai Közösségek majd az Európai Unió, valamint az Lisszaboni Szerző-

dés hatályba lépésével a Nyugat-Európai Unió (a továbbiakban: NYEU); Európai Biztonsági és Együttműködé-

si Szervezet 
359

 Forrás: The Global Conflict Barometer, 

http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part1_chapter4_the%20glo

bal%20conflict%20barometer_nicolas%20schwank%20and%20lotta%20mayer.pdf letöltés ideje: 2010. április 

15. 

http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part1_chapter4_the%20global%20conflict%20barometer_nicolas%20schwank%20and%20lotta%20mayer.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part1_chapter4_the%20global%20conflict%20barometer_nicolas%20schwank%20and%20lotta%20mayer.pdf
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gyelmet. Ennek során arra törekedtek, hogy Európa legyen képes a saját érdekszféráján belül 

önállóan, egyre szélesebb (rendőri és civil) eszközrendszerrel cselekedni ott, ahol az Egyesült 

Államok már közvetlenül nem érintett, vagy nem áll érdekében. Ehhez kellet azonban a Saint-

Malo-i brit-francia nyilatkozat
360

, valamint a szándék és eszközrendszer, hogy a Nyugat-

Európai Unió (a továbbiakban: NYEU) keretében meghatározott petersbergi feladatokat
361

 is 

el tudják látni.  

Európai Unió 

Az 1999-ben Kölnben életre hívott Európai Biztonság- és Védelempolitika (a további-

akban: EBVP) három fő irányra tagozódik: válságmegelőzés, katonai válságkezelés, polgári 

válságkezelés. A polgári válságkezelés kifejezés értelmezését világossá teszi és leegyszerűsíti, 

hogy a civil képességek magukban foglalják az összes nem katonai képességet és elemet, így 

a teljesen civil közigazgatási, jogállamiság építő, polgári védelmi területek mellett a rendvé-

delmi szektort is. A polgári válságkezelési képességek létrehozására 2000 júniusában a Santa 

Maria de Feirában megrendezett Európai Tanács ülésén döntöttek
362

. Ezzel összefüggésben 

határoztak egy 2003-ra létrejövő, 5.000 fős közös (ebből 1.000 fő 30 napon belül telepíthető, 

ezért akkor még kizárólag) rendvédelmi alakulat felállításáról, melynek tagállami feltöltését 

2001 novemberében, felajánlási konferencia keretében kívánták megvalósítani. Fontos ki-

emelni, hogy a rendvédelmi szakértők iránti igény már az ENSZ Brahimi jelentésében is 

hangsúlyos megállapításként szerepelt
363

. 2003 decemberében az Európai Tanács brüsszeli 

ülésén fogadták el a „Biztonságosabb Európa egy jobb világban‖ címet viselő Európai Biz-

tonsági Stratégiát (a továbbiakban: EBS), mely az EU globális szereplőként való megjelené-

sének ambícióját fogalmazta meg a közös kül- és biztonságpolitika területén. 2004 novembe-

rében az Európai Biztonsági Stratégiában foglaltak végrehajtásának elősegítése érekében ke-

rült sor a második képesség-felajánlási konferenciákra, ahol a tagállamok a polgári válságke-

zelés valamennyi területén megerősítették korábbi felajánlásaikat. A 2004. decemberi brüsz-

szeli Európai Tanács ülésén az Európai Biztonsági Stratégiában foglalt célkitűzésekkel össz-
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 Az euroszkepticizmusáról híres Nagy Britannia 1998 őszén kezdeményezte a közös védelem és külpolitika 

felülvizsgálatát. A javaslat az 1998. decemberi Saint-Malo-i nyilatkozatban csúcsosodott ki, amely meghatároz-

ta a hiteles katonai erőkkel támogatott, autonóm és az EU érdekeiben történő cselekvési képesség megteremté-

sét, mely rendelkezik a megfelelő döntési képességekkel és struktúrákkal.  
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 Humanitárius akciók, mentési feladatok, békefenntartás, béketeremtés és válságkezelés 
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 Forrás: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma honlapja: 
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hangban, elfogadták az EU polgári válságkezelő képességeinek középtávú (2008-ig szóló) 

fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseit (Civilian Headline Goal 2008, a továbbiakban: CHG 

2008) is melyek 7 fejlesztendő területet határoztak meg: rendőri, jogállamiság erősítése, köz-

igazgatás erősítése, polgári védelem, a különleges képviselőt támogató képességek, monitor-

ing, „gyorsreagáló‖ (ún. CRT) szakemberek. A képesség-felajánlási konferenciák helyét is a 

formalizált EU szintű CHG képesség-fejlesztési folyamat vette át, mely teljesítendő ambíció-

szinteket határoz meg a prioritási területeken. A portugál elnökséget 2007 decemberében lezá-

ró Európai Tanács ülésén fogadták el a 2010-ig szóló polgári képességfejlesztési keretdoku-

mentumot (Civilian Headline Goal 2010, a továbbiakban: CHG 2010), mely az előző polgári 

célkitűzések eredményeire és az addigi missziós tapasztalatokra épült. Időközben – egyelőre 

elméleti síkon – fontos területté vált a katonai és a civil oldal képességfejlesztési céljainak 

összehangolása, ezzel összefüggésben jelenleg is komoly munka folyik a két oldal közötti 

szinergiák feltárásáról. Kiemelt jelentőségű, hogy az EBS felülvizsgálatával összhangban az 

Európai Tanács 2008 decemberében meghatározta az EU válságkezelési ambícióit. A doku-

mentum alapján az EU-nak képesnek kell lennie: két nagyméretű stabilizációs és újjáépítési 

misszió egyidejű telepítésére és legalább két éven át tartó fenntartására, szükség esetén a meg-

felelő méretű civil komponenssel kiegészítve, egy 90 napig tartó civil-katonai humanitárius 

mentő akció levezetésére, tizenkét, eltérő profillal rendelkező civil válságkezelési misszió 

egyidejű fenntartására, amelyek közül az egyik – szükség szerint – nagyobb méretű
364

, tevé-

kenysége a civil válságkezelés széles spektrumát lefedi. Mint látható, mára az Európai Unió 

Közös Kül- és Biztonságpolitikájának (a továbbiakban: KKBP) legdinamikusabban fejlődő 

részterülete az EBVP, mely elnevezés a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően Kö-

zös Biztonság és Védelempolitikára (a továbbiakban: KBVP) változott. Az elnevezés mellett 

természetesen markáns, az elmélyítés irányába mutató tartalmi és szervezeti változtatások is 

történtek. 

Az EU polgári válságkezelési tevékenysége a gyakorlatban olyan módon valósul meg, 

hogy a lezárult vagy lecsillapodott válságban érintett harmadik ország
365

 (esetenként harma-

dik felek kérésére (vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása alapján) az EU pol-

gári válságkezelési missziót telepít a válságövezetbe, melynek célja a válságban megrendült 

helyi intézményrendszer helyettesítése és/vagy megerősítése. A polgári válságkezelés olyan 

képességeket biztosít az EU számára, amelyek alkalmazása jelentős hozzáadott értéket nyújt 

                                                 
364

 Nagyobb méret alatt a több száz főt tömörítő missziót és a különböző, egymástól jól elhatárolható szakterüle-

teket értik, mint pl. jelenleg az EULEX KOSOVO misszió közel 3000 fős létszáma (ebből nemzetközi vezé-

nyelt 1400 fő) 
365

 Esetenként harmadik felek, mint a Palesztin Hatóság vagy Aceh. 
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az Unió nemzetközi fellépései során. A válságok rendezéséhez szélesebb eszköztár áll rendel-

kezésére a konfliktus utáni stabilizáció és nemzetépítés feladataiban. A polgári válságkezelési 

missziók általában a helyi igényeknek, vagy az elérendő célnak megfelelően a polgári válság-

kezelés prioritási területeit tükrözik
366

. A jelenlegi trendek alapján a jövőben egyre inkább az 

integrált, több prioritási területet tükröző missziók irányába tolódik a hangsúly. 

A teljes áttekintéshez szükséges az EU mellett a többi válságkezelésben érintett szerep-

lőről és tevékenységükről is rövid áttekintést adni. Az 1990-es évektől kezdődően a nemzet-

közi szervezetek dokumentumaiban előszeretettel alkalmazták a civil (nem-katonai) szóhasz-

nálatot és a civil eszközökre való utalást
367

. Érdekes azonban, hogy pontos meghatározásra és 

értelmezésre nem került sor. 

Egyesült Nemzetek Szervezete 

Az ENSZ alapvető – de nem kizárólagos – szerepet tölt be a nemzetközi béke és bizton-

ság fenntartásában, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok nemzetközi védelmében, a 

globális kihívások és fenyegetések kezelésében. Feladatainak ellátása során a válságok keze-

lését átfogóan értelmezi, és a folyamatban az összes fellelhető eszközt integrálja. Ennek során 

egységesen kezeli a fejlesztési, segély- és környezetvédelmi programokat, figyelembe véve a 

béke, a biztonság, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok közötti kölcsönhatásokat is. Nap-

jainkban általában ENSZ mandátum alapján a válság által érintett nemzetközi szervezetek 

látják el a béketámogató és válságkezelési funkciókat. Céljuk, hogy a rend visszatérjen a nor-

mál állapothoz és az irányítási tevékenységeket átadják a helyi hatóságoknak. Az ENSZ 

Alapokmánya szerint a szervezetnek négy fő feladata van
368

 melyek végrehajtása során a kö-

vetkező kategóriákat alkalmazza: megelőző diplomácia (preventive diplomacy);  béketerem-

tés (peacemaking); békefenntartás (peacekeeping); béke kikényszerítés (peace-enforcement); 

békeépítés (peace-building); és humanitárius segítségnyújtás (humanitarian assistance). Jelen-

leg az ENSZ-en belül a békefenntartás és a békeépítés között átmenetről folynak a viták, ki-

emelve a jogállamiság-fejlesztési feladatok jelentőségét. Ennek oka, hogy az elmúlt évtized-

ben a békefenntartó műveletek mind számukat, mind erőforrásigényüket tekintve emelkedő-

                                                 
366

 Ezek lehetnek: határmegfigyelő, rendőri, jogállamiság építő, biztonsági szektor reformja, megfigyelő-

monitoring, támogató, illetve az integrált missziók. 
367

 Például: non-military crisis management; civilian tasks and capabilities; civilian post-conflict response; 

civilian aspects of the conflict management of peacebuilding 
368

 : a nemzetközi béke és biztonság megőrzése; a nemzetek közti baráti viszonyok fejlesztése a nemzetközi 

kérdések megoldásában; az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdításában való közreműködés; valamint 

a nemzetek közös műveleteinek összehangolása. 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 378 

ben voltak, miközben erre a tevékenységre korlátozott tagállami erőforrások állnak csak ren-

delkezésre. Amíg a békefenntartást a kötelező tagállami hozzájárulásokkal fedezik, a békeépí-

tés során az önkéntes – így nem tervezhető – tagállami hozzájárulás dominál. 

Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

A hazánk számára szintén kiemelt jelentőségű – az euró-atlanti térséghez való tartozást 

jelentő – NATO a hidegháború végével gyakorlatilag szerepzavarba került. Szinte elveszítette 

létezésének egyik legfőbb, a kollektív védelemre épülő okát. A szervezet túlélése érdekében 

az 50. születésnapját ünneplő szervezet tagállamainak képviselői, az 1999-es washingtoni 

csúcson elfogadták az új jövőképet meghatározó Stratégiai Koncepciót. Ekkor határoztak a 

biztonság sokkal szélesebb értelmezéséről és döntöttek a NATO hatékony konfliktus-

megelőzési tevékenységének kialakításáról (conflict prevention) és aktív válságkezelési (crisis 

management) szerepvállalásáról. Ezt a szemléletet erősítette meg a Szövetség 2006-os Átfogó 

Politikai Iránymutatása is, amelyben a konfliktus-megelőzés és a válságkezelés kontextusában 

kiemelésre került a más, nem katonai szervezettel és partnerekkel való együttműködés, adott 

esetben beleértve a nem kormányzati szférát is. 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

Az EBESZ, 56 résztvevő állammal a legnagyobb regionális biztonsági szervezetnek te-

kinthető, mely politikai-katonai dimenziójában elsődleges eszköze a korai előrejelzésnek, 

konfliktus megelőzésnek, válságkezelésnek és különösen a válság utáni rehabilitációnak
369

. A 

szervezet a biztonságot átfogó és kooperatív módon kezeli
370

, egységesen foglalkozik a biz-

tonság politikai-katonai, gazdasági-környezeti és emberi dimenzióival. Tevékenysége a biz-

tonságpolitika szélesen értelmezett területeire terjed ki, így például a fegyverzet-ellenőrzésre, 

a megelőző diplomáciára, a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekre, az emberi- és ki-

sebbségi jogokra, a toleranciára, a választások ellenőrzésére, a demokratikus folyamatok tá-

mogatására, a terrorizmusra valamint a gazdasági és környezetvédelmi ügyekre. 
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 Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT_EBESZ/hu/EBESZ/EBESZ.htm letöltés ideje: 2010. április 

15. 
370

 Átfogó, mivel a biztonság minden dimenziójával egységesen foglalkozik, és kooperatív mert mind az 56 

résztvevő állam egyenlő jogokkal rendelkezik. 

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT_EBESZ/hu/EBESZ/EBESZ.htm
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Nem-kormányzati szervek 

A nemzetközi szervezetek mellett meg kell említenünk a nem-kormányzati szervek 

(NGO-k) válságkezelésben betöltött szerepét is
371

.  Ezek alatt olyan, kormányoktól független, 

manapság általában érdek-, hatalom- vagy gazdaságorientált szervezeteket értünk, amelyek 

saját (adományozók, államok vagy multinacionális szervezetek által finanszírozott) költségve-

téssel és cselekvési képességgel rendelkeznek. Mára a globális világ szinte minden területén 

léteznek ilyen szervezetek, mint a környezetvédelem, az emberi jogok, humanitárius segítség-

nyújtás, demokrácia és civil társadalom építése valamint a fejlesztési és oktatási tevékenysé-

gek. Ezek szerint alapvetően lobbi tevékenységgel vagy konkrét programokkal foglalkoznak, 

ennek során céljaik elérése érdekében aktívan alkalmazzák széleskörűen felépített társadalmi 

kapcsolataikat és a konzultációs mechanizmusokat. Lényeges, hogy az NGO-k szerepe a vál-

ságok kezelése szempontjából meghatározó, hiszen már a válság előtti, vagy a kezdeti idő-

szakban a helyszínen tevékenykednek, ezért hasznos és szerteágazó tapasztalatokkal rendel-

keznek a válságövezet egészéről. 

A jelenlegi válságérségek rövid áttekintése 

Általános helyzet, hogy a mai válságtérségekben, az átfogó megközelítés jegyében álta-

lában több különböző, meghatározott és egymástól általában jól elhatárolt mandátummal ren-

delkező – katonai és civil elemekből álló – misszió és szervezet tevékenykedik. Megváltozott 

a műveletek földrajzi eloszlása is; az európai peremvidék (Balkán, Kaukázus) mellett a közép-

ázsiai, a közel-keleti és az afrikai térség került a nemzetközi válságkezelési tevékenységek 

fókuszába. Az elkövetkezendő évtizedig előretekintve – számításba véve a hidegháborút kö-

vetően kialakult, napjaink eseményeit is meghatározó folyamatokat – a közeljövőben a válsá-

gok elhúzódására, illetve egyre növekvő számára kell számítanunk, különösen a Közel-Kelet 

és Közép-Ázsia egyes részein, valamint Afrika Szaharától délre eső területein. Egyes államok 

és régiók nyilvánvaló gyengeségei, az ezekre adandó válaszok megtalálása nagyobb kihívást 

jelentenek a nemzetközi közösség számára, mint számos egyéb új biztonsági aspektus. 

A sokak szerint békésnek hitt Európa térségében elsősorban a Nyugat-Balkán számít 

még „a nemzetközi segítséget igénylő‖ válságövezetnek. Bár a helyzet javulásával és a bevont 

erők csökkentésével (profilváltásával) kell számolnunk, egyelőre nem szabad figyelmen kívül 

hagynunk Bosznia-Hercegovinát és Koszovót. 

                                                 
371

 Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization letöltés ideje: 2010. április 15. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
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Az ázsiai kontinensen továbbra is Afganisztán áll a nemzetközi közösség figyelmének 

középpontjában. A fő súlyponti kérdések továbbra is a biztonsággal, a fejlesztéssel és a regio-

nális vonatkozásokkal függnek össze, melyekre a nemzetközi közösségnek együttes fellépését 

igénylik. A rendezés érdekében tett eddigi erőfeszítések ellenére hosszú ideig elhúzódó válság 

prognosztizálható. Az Obama elnök vezette amerikai adminisztráció által meghirdetett Afga-

nisztán Stratégia megvalósítása, mely a nemzetközi erők létszámának átmeneti emelésével is 

jár, egyelőre megjósolhatatlan eredménnyel járhat. A helyzetet nehezíti, hogy a térségbeli 

politikai és katonai nagyhatalmak érdekei (India, Pakisztán, Irán, Oroszország) több szem-

pontból is ellentétesek. 

Az afrikai kontinens továbbra is az egyik legnagyobb kihívást jelenti. A fejlődéshez el-

engedhetetlen a megfelelő biztonsági helyzet megteremtése, az elmaradottság viszont a konf-

liktusok egyik kiváltó oka. Ennek alapján továbbra is számítani kell a jelenlegi válságok esz-

kalálódására, illetve újabbak kialakulására, ami további erőket és eszközöket igényel majd a 

nemzetközi közösségtől. Jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaság, Szomália és Bissau- 

Guinea állítja jelentős kihívás elé a nemzetközi szereplőket. 

Az izraeli-egyiptomi viszonyok javulása ellenére, kevés az európai uniós és egyéb több-

oldalú szerződés alapján végzett tevékenységének befejezésére. Az iraki válság esetében 

ugyanakkor a lassú rendezési folyamat folytatódására számíthatunk, ami az ott működő nem-

zetközi erők csökkentését hozhatja magával. 

Az orosz-grúz válság gyors rendeződésével rövidtávon nem lehet számolni. A Grúziába 

települt ENSZ és EBESZ missziók mandátumának lejártával az EU az egyetlen nemzetközi 

szervezet, amelynek megfigyelő missziója van az országban. 

A Magyar Köztársaság részvétele a nemzetközi szereplők polgári válságkezelési 

tevékenységében 

Jogi és koncepcionális alapok 

Hazánk polgári válságkezelési tevékenységekben való részvétele több hazai stratégiában 

és egyéb jogforrásokban is kiemelt célként (elvárásként) jelenik meg. A 2004-ben kibocsátott 

Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (III.31.) Korm. hatá-

rozatban megfogalmazásra került, hogy „A nemzetközi közösség válságkezelő tevékenységé-

ben a katonai műveletek mellett növekvő szerepet játszik a rendészeti, egészségügyi, humani-

tárius és egyéb, polgári jellegű tevékenység” (…) „Magyarországnak ENSZ-, EBESZ-, 
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NATO- és EU-tagságából adódóan fokozódó és tartós szerepvállalásra kell felkészülnie a 

válságkezelés és békefenntartás terén” továbbá „Magyarország aktívan részt vesz az európai 

biztonság- és védelempolitika megvalósításában, a katonai és polgári válságkezelő műveletek 

végrehajtásában, elsősorban az ország közvetlen környezetében, de akár távoli térségekben 

is‖.
 372

A szándék – hivatkozással az Európai Biztonsági Stratégiára – markánsan megjelenik 

Magyarország külkapcsolati stratégiájáról szóló 1012/2008 (III. 4.) Korm. határozatban is
373

. 

A hivatkozott dokumentumokban megfogalmazódik, hogy az integrációval és a globalizáció-

val összefüggő folyamatok következtében az állam politikai, gazdasági szuverenitása és érde-

kei az integrációban részt vevő országok sajátos nemzeti törekvéseinek fokozott figyelembe 

vétele mellett a közös érdekekbe ágyazódva a korábbiakhoz képest hatékonyabban érvénye-

sül. A stratégiai dokumentumokból ezért levezethető az a szándék, hogy hazánk lehetőségei, 

teljesítőképessége és az arányos teherviselés elvének figyelembevételével hozzájáruljon a 

NATO, az EU, az ENSZ és az EBESZ misszióihoz, tevékenységéhez, valamint az ad hoc koa-

lícióban indított, a nemzetközi jog normáiba nem ütköző műveletekhez. Ez a szándék azonban 

a rendszerváltozás után, különösen az euró-atlanti térséghez való közeledéssel és az önálló 

külpolitikai kialakulásával fogalmazódott meg. 

A szerepvállalás kialakulása 

Az 1980-as évek végéig hazánk külpolitikai mozgástere – a mai állapothoz képest – 

igencsak korlátozott volt. A rendszerváltás idején még a Varsói Szerződés tagországaként, 

hazánknak már más lehetőségek felé is kacsintgatnia kellett, hogy további biztonságát szava-

tolhassa. Ekkor még lehetséges opcióként számításba vették (1) a Szovjetunióval való további 

– bár jelentősen módosított – együttműködést
374

, (2) a rendszerváltozáskor jól csengő „semle-

gesség‖ megteremtését, (3) az utólag megvalósíthatatlannak bélyegzett, ámbár részleteiben 

kidolgozott „önállóság‖ gondolatát
375

, (4) valamint az akkoriban igen távolinak tűnő euro-
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 A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (III.31.) Korm. határozat 
373 

(…) a fejlődés előfeltétele a biztonság, és előnyben részesíti a tartós megoldásokat szolgáló, békés, polgári 

eszközöket. Részben önállóan, de döntően multilaterális keretekben - elsősorban európai uniós partnereivel és 

NATO-szövetségeseivel együtt -, azért tevékenykedik, hogy hozzájáruljon a nemzetközi béke és biztonság fenn-

tartásához a béketámogató műveletekben való részvétel, a jó kormányzás, a jogállamiság, az emberi és kisebbsé-

gi jogok támogatása révén; in: Magyarország külkapcsolati stratégiájáról szóló 1012/2008 (III. 4.) Korm. határo-

zat forrás: http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm, letöltés 

ideje: 2010. április 15. 
374

 Az akkori társadalmi-politikai helyzetben ez az elképzelés csupán elméleti lehetőségként szerepelt, melyet a 

Varsói Szerződés 1991-ben történt felbomlása igazolt. 
375

 Az Antall-kormány honvédelmi miniszteréhez, Für Lajoshoz köthető „körkörös védelem‖ koncepcióját meg 

is hirdették, azonban a realitások talaján maradva a Parlament igen hamar elvetette. 

http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm


-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 382 

atlanti integrációt
376

. Hazánk végül 1999-ben a NATO, majd 2004-ben az EU tagja lett, meg-

valósítva az euro-atlanti térséghez történő integrációt, mellyel hazánk tartósan beilleszkedett 

az azonos értékrendet valló országok közösségébe. A döntéssel együtt vállaltuk az elvárt, fo-

kozottabb felelősségvállalásban való részvételt az ország tágabb környezete stabilitásának 

fenntartásában. Hazánknak szövetségeseivel, partnereivel együtt kell megválaszolnia számos, 

az országot közvetlenül és közvetve érintő biztonsági kihívást. 

A rendszerváltást megelőzően, magyar polgári szakértők hivatalosan nem vettek részt 

válságkezelési missziókban377. Ezt követően a magyar vezetés azonban már nemzeti érdek-

ként kezelte a békemissziókban való részvételt, így első ízben 1989-ben magyar rendőrök, 

valamint a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium alkalmazottai utaztak Namíbiába. 

Az első tisztán rendvédelmi magyar kontingens kambodzsai vezénylésére 1992-ben került sor, 

melynek során a nemzetközi rendvédelmi feladatok ellátása mellett a helyi rendészeti erők 

mentorálásában is segédkeztek, illetve megfigyelői státusban felügyelték az 1993. októberi 

választásokat. Az elmúlt két évtizedben hazánk polgári békefenntartói és válságkezelési tevé-

kenysége valamint az érintett nemzetközi szervezetek által indított missziók száma is kiszéle-

sedett. Az ENSZ mellett az EBESZ, az MFO378, a NATO, illetve hazánk európai uniós csat-

lakozásával – a mára szinte egyeduralkodóvá vált – EU polgári válságkezelési missziós sze-

repvállalásunk. A korábban tárgyalt 2001. novemberi EU felajánlási konferencián, hazánk 

még tagjelölt országként 107379 fős rendvédelmi – rendőr és határőr – kontingenst ajánlott fel 

az EU polgári válságkezelési képességeibe. Az előzőekben említett 2004. novemberi, második 

polgári képesség-felajánlási konferencián megerősítettük vállalásunkat a rendvédelem terüle-

tén, továbbá az EU polgári válságkezelés egyéb prioritásai területeihez kapcsolódóan felaján-

lottunk 8 fő közigazgatási szakértőt, 12 fő bíró/ügyész/büntetés-végrehajtási szakembert, 5 fő 
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 Ennek előzménye volt a sikeresnek nevezhető regionális Visegrádi együttműködési folyamat, az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Értekezletben betöltött szerepünk, valamint Európai Közösségekhez és a 

NATO-hoz való közeledésünk és mihamarabbi csatlakozásunk. 
377

 Rendvédelmi jellegű, békeműveleti és válságkezelői feladatokat már a jól ismert nemzetközi szervezetek 

megalakulása előtt is hajtottak végre, méghozzá magyar szakértelemmel. Az első ilyen „polgári‖ (rendvédelmi) 

misszióra 1903-1909 között a Balkánon került sor, amikor polgárháború alakult ki a megszálló török hadsereg 

és az albán, bolgár, görög, macedón, montenegrói valamint a szerb népesség között. A terület (mai Koszovó, 

Macedónia, Montenegró) polgári adminisztrációja – török, osztrák és orosz megegyezéssel – egy császári és 

királyi tanácsos irányítása alá került, így egy hat fős osztrák-magyar csendőri csoport került Koszovóba
377

. Ha-

zánk először 1973-tól egészen 1975-ig kapcsolódott be „a mai értelemben vett civil szakértőkkel is‖ a hagyo-

mányos békefenntartás nemzetközi vérkeringésébe, amikor magyar katonák és BM alkalmazottak (határőrök és 

a polgári titkosszolgálat tagjai) nemzetközi megfigyelői feladatok ellátására utaztak Dél-Vietnámba. 
378

 Többnemzetiségű Erő és Megfigyelők – lásd később 
379

 A 107 fős keret hazánk külpolitikai súlyával és ambícióival arányos vállalást mutat, azonban nem tudni miért 

ekkora „kontingens‖ került felajánlásra. Érdekességképpen jelezzük, hogy a legenda szerint a Rendőrség se-

gélyhívószámával lehetett összefüggésben. 
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külügyminisztériumi monitoring szakértőt, valamint Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-

tóság részéről egy 3 fős polgári védelmi egységet (Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport). 

A magyar részvétel bemutatása és értékelése 

Az elmúlt 20 évben a polgári missziós szerepvállalásokban alapvetően a rendvédelmi 

szakértők domináltak. Ennek okát a megfelelő missziós képzettségnek és szakértelemnek, 

valamint a telepítést megkönnyítő „vezénylés‖ intézményének tulajdoníthatjuk. A különböző 

szerepvállalások során a civil szakértők alapvetően kétfajta módon juthatnak / juthattak kül-

földi missziós beosztásokba: (1) vagy a Magyar Köztársaság és a küldő szervezet által támo-

gatott módon kiküldött és felszerelt (vezényelt) szakértőként, illetve (2) szerződéses szakértő-

ként, mely az önállóan megpályázott és elnyert beosztásokat jelenti. Ez utóbbinál általában a 

tagállam vagy a küldő hatóság semmilyen formában nem támogatja a kiküldést, így sokszor 

tapasztalt, nyugállományú munkatársak kerülnek megfelelő beosztásokba. Az első kategória 

esetében megkülönböztethetjük az egyéni pályázatok útján kiválasztott, valamint a felajánlott 

összetételű nemzeti kontingenseket is. A tanulmány szempontjából tekintettel a fennálló jog-

viszonyra, különösen az első – azaz a hazánk által támogatott – kategória vonatkozásában 

kívánunk ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni. 

Az elmúlt időszakban a magyar polgári szakértők a világ négy kontinensén, ENSZ, 

EBESZ, EU és NYEU valamint egyéb nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség alapján 

létrejött missziókban végezték tevékenységüket, a néhány hetes időtartamtól kezdve egészen a 

több évig tartó külföldi szolgálatig
380

. Mára a hazai szerepvállalások jelentős, szinte teljes 

része az Európai Unió égisze alatt megvalósuló polgári válságkezelési műveletekben való 

részvételre korlátozódik. Ennek nyilvánvaló okát az eltérő finanszírozási lehetőségekben va-

lamint a megváltozott külpolitikai prioritásaink között kell keresnünk. Míg 2001. január 31-én 

Svédország előtt és kicsivel Szlovákia után a 38. helyen álltunk a hozzájáruló nemzetek kö-

zötti „versenyben‖
381

, addig 2010-re a 66. helyre estünk vissza. Az eredmények okai nemcsak 

a csökkenő szerepvállalásban keresendőek, hiszen az elmúlt időszakban számos új „fejlődés 
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 Az összefoglaló összeállításához felhasználásra került: 

SZABÓ Miklós (szerk.): A magyar rendvédelmi erők szerepe a nemzetközi béke és stabilitás megteremtésé-

ben, 4. módosított kiadás, 2008. május 24., IRM NOK 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapja: 

 http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/esdp/ebvp_muveletek.htm és 

http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/ensz_bt/reszvetel/bekefenntartas.htm letöltés ideje: 2010. áp-

rilis 15. 

Az IRM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ honlapja: 

http://www.nokitc.hu/hungarian/missziok.html letöltés ideje: 2010. április 15. 
381

 Forrás: http://www.un.org//en/peacekeeping/contributors/95-05.shtml letöltés ideje: 2010. május 2. 

http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/esdp/ebvp_muveletek.htm
http://www.kum.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/ensz_bt/reszvetel/bekefenntartas.htm
http://www.nokitc.hu/hungarian/missziok.html
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/95-05.shtml
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útján lévő‖ hozzájáruló nemzet is megjelent a békefenntartás palettáján. Hangsúlyozzuk, hogy 

a jelenség nem egyedülálló, így a többi európai állam is egyre hátrébb kerül a listán. Fontos 

megemlíteni, hogy a fejlődő államok gyakran az előnyös pénzügyi feltételek alapján vállal-

koznak a szerepvállalások növelésére
382

. Tény, hogy a kezdeti nagyszámú ENSZ missziós 

szerepvállalásunk mára számottevő mértékben lecsökkent, mely hiteltelenné teheti hazánk 

pályázatát a 2012-2013-as időszakra vonatkozó, ENSZ kelet-európai választási csoportjának 

rendelkezésére álló egy nem-állandó ENSZ Biztonsági Tanács tagsági helyért
383

. Az elmúlt 

időszakban az EU szerepvállalásunk növelésével az ENSZ hozzájárulások lecsökkentek, a 

katonai hozzájárulásokat leszámítva a rendőri szerepvállalásunk teljesen eltűnt (az elmúlt 20 

évben közel 450 magyar vett részt ENSZ műveletben)
384

. Szükséges megjegyezni azonban, 

hogy a nemzetközi rendszerben végbement változások miatt a jelenlegi ENSZ pályázatok 

figyelembe vételénél a vezénylő hatóság (jelen esetben az IRM) különösen érzékenyen vizs-

gálja a biztonsági feltételeket, továbbá egyes esetekben nehezen biztosíthatóak a kért elvárá-

soknak megfelelő szakértők. Az EBESZ missziók vonatkozásában elmondható, hogy hazánk 

az egyénileg pályázó szakértők lehetőségei függvényében vesz részt a különböző missziók-

ban.  

A Nyugat-Balkán térség mind a mai napig számos missziónak ad helyet. Földrajzi kö-

zelsége és történelmi jelentősége miatt hazánk számára is kiemelt fontosságú terület. Szakér-

tőink Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Szerbia és Montenegró valamint Macedónia 

területén végeztek missziós tevékenységet vezényeltként és szerződésesként, mind az ENSZ, 

az EBESZ, a NATO és az EU felkérésére. Megállapítható, hogy az EU-n kívüli nemzetközi 

szereplők súlya a térségben előreláthatólag tovább csökken, melynek hátterében a balkán ál-

lamok uniós tagság elnyerésére irányuló törekvései állnak. Számos ENSZ, NATO és EBESZ 

misszió szerepét vette át vagy egészítette ki az EU: 2003-ban a legelső EU polgári misszió az 

EUPM (European Union Police Mission) – az ENSZ Police Task Force misszióját váltotta fel; 

2004 decemberében a NATO SFOR (Stabilisation Force) erőit váltotta fel az EUFOR-

ALTHEA katonai misszió; vagy a koszovói UNMIK (UN Interim Administration Mission in 
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 A hozzájáruló nemzetek 1000 USD körüli összeg visszatérítést kapnak havonta a szakértőkért, továbbá jár 

kompenzáció a felszerelésért is, mely megfontolandó érv lehet a szerepvállalások mellett. 
383

 Magyarország legutóbb 17 évvel ezelőtt, 1992-93-ben volt tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának. BT-tagsági 

pályázatunk sikere érdekében szem előtt kell tartani megfelelő (legalább nem csökkenő) szintű részvételünket 

az ENSZ békefenntartó műveleteiben is. Az ENSZ Alapokmánya szerint ugyanis a biztonsági tanácsi tagság 

ellátásának egyik kritériuma a tagország megfelelő szintű hozzájárulása a világszervezet békefenntartási tevé-

kenységéhez. 
384

 Említést érdemel, hogy 2008-ban az IRM kész volt csatlakozni a szudáni ENSZ misszióhoz (Darfur), a kon-

tingens felkészítését követően azonban a Külügyminisztérium nem támogatta a részvételt, így a szerepvállalás 

elmaradt. 
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Kosovo) misszió tevékenységét fokozatosan felváltó EULEX Kosovo misszió is. Így a koráb-

bi NATO-EU-EBESZ-ENSZ jelenlétet egyre inkább az EBESZ-EU jelenlét váltja fel, az EU 

növekvő súlyával. Jelenleg Bosznia-Hercegovinában az EUFOR ALTHEA misszió keretében 

5, az EUPM (European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina) vonatkozásában 3 

fő rendőri szakértővel veszünk részt a feladatokban. Koszovóban az EULEX jogállamiság-

építő misszióban – hazánk legnagyobb polgári kontingenseként – 54 fő vezényelt és 6 fő szer-

ződéses munkatárs dolgozik (nemzeti ambíciószintünk 55 fő), mind a rendőri (beleértve a 

határrendész), a büntetés-végrehajtási, a vám- és pénzügyőri, az ügyészségi és a bírói szerve-

zetek bevonásával. Az EULEX fokozatosan vette át az ENSZ koszovói UNMIK közigazgatá-

si és rendőri misszió meghatározott feladatait, így különösen a rendőri, vám- és igazságügyi 

területek vonatkozásában rendelkezik végrehajtó mandátummal. 

A moldáviai-ukrán határon 2005-ben felállított, végrehajtói mandátum nélküli tanács-

adó határtámogató EUBAM Moldova/Ukraine (EU Border Assistance Mission to Moldova 

and Ukraine) misszióban jelenleg 4 fő vezényelt rendőri és 3 fő szerződéses szakértő tevé-

kenykedik. 

Dél-Kaukázus térségében Grúziában korábban mind EBESZ és ENSZ (UNOMIG - Uni-

ted Nations Observer Mission in Georgia) kereteken belül vettünk részt, civil kompetenciát is 

igénylő missziókban
385

. A térségben mára egyedüliként az Európai Unió EUMM Georgia (EU 

Monitoring Mission in Georgia) megfigyelő missziója működik 2008. szeptembere óta. A 

kezdeti időszakban 3 rendőri megfigyelő és egy civil külügyminisztériumi szakértő települt, 

majd 2009-ben sikerült a kivonuló ENSZ és EBESZ missziók 3 katonai szakértőjét is az 

EUMM állományába integrálni, így jelenleg 6 vezényelt megfigyelővel veszünk részt a tevé-

kenységekben.  

A Közel-Keleten továbbra is számos polgári misszióban veszünk részt hazai civil szak-

értelemmel. Egyiptom, Izrael és az USA 1981-ben döntött a Sínai-félszigeten működő Több-

nemzetiségű Erő és Megfigyelők (MFO - Multinational Force and Observers) békefenntartó 

misszió létrehozásáról, hogy felügyelje az Egyiptom és Izrael által aláírt 1979. évi Camp Da-

vid-i, béke-megállapodás betartását. Az ENSZ-től független misszióban 41 fő vegyes, köztük 

16 rendőr teljesít szolgálatot 1995 óta évenkénti váltásban, akik katonai rendészi feladatokat 

látnak el az északi (al-Gora) és a déli (Sarm al-Sejk) táborban. A Palesztin Nemzeti Hatóság 

területén, Ramallahban 2006-óta működő EUPOL COPPS (European Union Police Mission 

for the Palestinian Territories) rendőri missziójában egy fő büntetés-végrehajtási szakértőnk 
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tevékenykedett egészen 2010 februárjáig. A misszió célja egy működőképes, hatékony palesz-

tin rendőrség létrehozásának tanácsadói tevékenységgel történő támogatása, mely tagállami 

képzéseket is magában foglal. A szintén a Palesztin Nemzeti Hatóság területén működő EU 

BAM RAFAH (EU Border Assistance Mission at Rafah) misszió célja megfigyelői feladatok 

ellátása a gázai övezet és Egyiptom közötti nemzetközi határátkelőhelyen. Jelenleg egy ma-

gyar vámszakértő tevékenykedik a misszióban. A határátkelőhely 2007. június közepe óta 

korlátozottan működik
386

, a misszió tevékenységét is felfüggesztették, létszámát lecsökkentet-

ték, mely 2010 elején az újabb mandátumhosszabbítással járó alkufolyamatok során tovább 

csökkent. Az iraki EUJUST LEX (EU Integrated Rule of Law Mission for Iraq) misszió a 

jogállamiság megerősítését tűzte zászlajára, különösen magas beosztású igazságügyi tisztvise-

lők, rendőrtisztek, büntetés-végrehajtási szakemberek mentorálási és képzési tevékenységek-

kel foglalkozik a tagállamokban valamint a helyszínen. Hazánk 2009 nyaráig 3 fő – köztük 

egy magas beosztású – büntetés végrehajtási tiszt vezénylésével járult hozzá a misszió tevé-

kenységéhez, jelenleg tanfolyamok szervezését látjuk el. 

Ázsiában az 1992-1993-as kambodzsai UNTAC (United Nations Transitional Authority 

in Cambodia) missziót követően Afganisztánban került sor először a jelenleg is futó polgári 

(rendvédelmi) missziókban való magyar szerepvállalásra. Hazánk, nemzetközi kötelezettség-

vállalás alapján 2004 óta vesz részt aktívan az afganisztáni újjáépítési programokban. A BM 

Nemzetközi Rendőri Kiképző Misszió tagjai 2004. májusától 11 hónapig végeztek 

mentorálási és oktatási tevékenységet. Ezt követően az Európai Uniós felajánlásainkkal össze-

függésben, a magyar PRT bázisán az IRM rendőri kontingense 2007. júliusától 2010. február-

jáig látta el kétoldalú képzési és oktatási tevékenységét, amikor az állomány „átsapkázásra‖ 

került a 2007-től elindított EUPOL AFGHANISTAN (European Union Police Mission in 

Afghanistan) misszióba. Jelenleg 7 fő vezényelt rendészeti szakértővel veszünk részt a felada-

tokban, melynek célja egy hatékonyan működő afgán rendőrség felállítása, támogatása, a köz-

igazgatás építése és ez által a jogállamiság erősítése. Mindezek mellett bilaterális alapon is 

hozzájárulunk az afgán rendőrség képzéséhez. 

Az afrikai kontinensen különösen az ENSZ missziók kapcsán vettünk részt rendvédelmi 

missziókban. Angola (UNAVEM - United Nations Angola Verification Mission, MONUA - 

Mission d'Observation des Nations Unies à l'Angola) Mozambik (ONUMOZ - United Nations 

Operations in Mozambique), Namíbia (UNTAG - United Nations Transition Assistance Gro-

                                                 
386

 Egyiptom és Gáza vonatkozásában üzemel, Izrael felé csak korlátozott teher- és személyforgalmat bonyolít. A 

személyforgalom áttevődött a 20 km-rel délebbre fekvő al-Awga – Nizzana határátkelőhelyre. 
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up) és Nyugat-Szahara (MINURSO - United Nations Mission for the Referendum in Western 

Sahara) szolgálati helyekkel, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaságban az Európai 

Unió EUSEC RD CONGO missziójában. A kontinensen jelenleg tagállami szinten támogatott 

és vezényelt szakértővel nem rendelkezünk sem ENSZ, sem EU misszióban. 

Álláspontunk és a fenti tapasztalatok figyelembe vételével megállapítható, hogy hazánk 

a távlati koncepciók valamint a megfelelő koordináció hiányában, általában a pillanatnyi ér-

dekek figyelembe vételével, ad-hoc alapon döntött a különböző missziós szerepvállalásokról. 

A tevékenységek tervezésére csak a végrehajtói szinten került sor, a politikai döntések nem 

minden esetben tükrözték a tudatosságot.  

A polgári válságkezelés irányítási, vezetési, finanszírozási problémái 

Hivatkozással a korábban felvetett hivatalos álláspontokra a Magyar Köztársaság nem-

zeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (III.31.) Korm. határozatban is rögzítésre ke-

rült
387

, hogy „Magyarországnak ENSZ-, EBESZ-, NATO- és EU-tagságából adódóan fokozó-

dó és tartós szerepvállalásra kell felkészülnie a válságkezelés és békefenntartás terén (…) A 

magyar részvétel hatékonyságának előmozdítása érdekében fel kell mérni a válságkezelési 

célokra igénybe vehető humán és anyagi forrásokat, ki kell építeni egy koordinált, áttekinthe-

tő, a párhuzamosságokat kiküszöbölő, és – közjogi és költségvetési oldalról is – rugalmas 

reagálást biztosító struktúrát.
388

‖  

A Magyar Köztársaság Kormánya a biztonság- és védelempolitikát – ezen belül a nem-

zetközi műveletekben való részvételt – nemzeti ügynek, a különböző kormányzati és más in-

tézmények közös feladatának tartja. A civil szervezetekkel és nem-kormányzati szervezetek-

kel is törekedni kell az együttműködésre, különösen a stabilitás megteremtése utáni fejlesztési 

együttműködési szakaszban, illetve a válság-előrejelzésben. Ezzel összefüggésben a Kormány 
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 A biztonsági és védelempolitikai alapelvek 1998-as megjelenését követően a Kormány 2002-ben fogadta el az 

ország első modern nemzeti biztonsági stratégiáját, melyet két év múlva, 2004-ben egy újabb követett. Megál-

lapítható, hogy a nemzeti biztonsági stratégia 2004-es hatályba lépése óta egyes biztonsági kockázatok felerő-

södtek, melyek a stratégia egyes tételeinek megfogalmazásához képest hangsúlyeltolódásokat eredményeztek. 

A Nemzetbiztonsági Kabinet 2009-ben – az ágazati biztonsági stratégiák elfogadásával egyidejűleg – döntött a 

nemzeti biztonsági stratégia felülvizsgálatáról és szükség szerinti aktualizálásáról. A Kormány a stratégia aktu-

alizálásánál építeni kíván az Európai Tanács 2008. december 11-én jóváhagyott – a 2003-ban megszületett Eu-

rópai Biztonsági Stratégia végrehajtásáról szóló – jelentésére, mely a biztonsági kihívások azonosítása mellett 

meghatározta az európai biztonság és stabilitás megteremtésére irányuló politika aktuális irányait. 
388

 A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004. (III.31.) Korm. határozat 



-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- 

 388 

2001-ben alakította ki nemzetközi fejlesztési politikájának koncepcióját, majd a külügymi-

nisztert bízta meg a kormányzati koordinációval
389

. 

Az European Council on Foreign Relations
390

 (ECFR) 2009 végén független intézet-

ként,  tagállami kormányzati szakértők bevonásával tanulmányban jellemezte a tagállamok 

polgári válságkezelési hozzájárulásait
391

. Ennek során 0-tól 10-ig értékelték az EU polgári 

válságkezelési tevékenységéhez hozzájáruló nemzetek eredményeit a telepítés mértéke (a vál-

lalások és valóság közötti különbség), a kiképzés minősége, a tagállami tervezés (hazai in-

tézményi struktúra), a hazaérkezést követő tapasztalatok feldolgozása, a nemzeti civil és 

rendőri szakértői adatbázisok, valamint a civil szakértők katonai gyakorlatokon való részvéte-

le vonatkozásában. Hazánk a megmérettetésben a 2,71-es átlagával a 14. helyen végzett (27-

ből) Spanyolország után és Szlovákia előtt. Az eredmény lesújtónak tűnhet, azonban a rész-

eredmények elemzése után megállapítható, hogy a „bizonyítvány‖ nagyon is reális (telepítés 

mértéke: 5; a kiképzés minősége: 7; tagállami tervezés: 3; a hazaérkezést követő tapasztalatok 

feldolgozása: 2; a nemzeti adatbázisok: 1; rendőri adatbázisok: 1; civil szakértők katonai gya-

korlatokon való részvétele: 0). Megemlítjük, hogy az eredménytábla csúcsán Finnország 

(9,14), Svédország (8,86), Dánia (8,86), az Egyesült-Királyság (8,57), Hollandia (8,43), és 

Németország (7,79) áll. Ebből is látható, hogy a tevékenységekben alapvetően az észa-

ki/skandináv államok jeleskednek. Közülük külön kiemeljük a rendkívül eredményes és inno-

vatív Finnországot, ahol átfogó válságkezelési stratégiával valamint kül- és biztonságpolitikai 

Fehér Könyvvel határozták meg a válságkezelési tevékenységek új megközelítési módját
392

. A 

stratégia leszögezi, hogy rendelkezni kell a jelenleginél hatékonyabb döntéshozatali eljárá-

sokkal
393

 valamint, hogy a finn katonai és polgári szakértőket lehetőség szerint tervszerűen 

kell elhelyezni a finn válságkezelési tevékenység szempontjából fontos központi szervezetek-

ben és vezetői/tervezői feladatkörökben. Megjegyezzük, hogy a hazánkhoz képest fele népes-
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 A 2319/1999. (XII.7.) Kormányhatározat alapján a külügy-, a gazdasági- és a pénzügyminiszter kidolgozta a 

Magyar Köztársaság nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) koncepcióját, amely korábbi segélypoliti-

kánk átfogó újragondolását jelentette, és amelyet a Kormány 2001. július 24-i ülésén fogadott el. 
390

 Az European Council on Foreign Relations – ECFR egy összeurópai "agytröszt" (think-tank), melyet ötven 

befolyásos, európai közéleti szereplő kezdeményezésére hoztak létre. Az így létrejött szervezet azt a célt tűzte 

ki maga elé, hogy részt vesz a koherens és nyomatékos európai kül- és védelmi politika kialakításában. Az ala-

pítók között olyan prominens személyek találhatók, mint Martti Ahtisaari korábbi finn elnök, Joschka Fischer 

volt német külügyminiszter, Jean-Luc Dehaene korábbi belga kormányfő, vagy Mart Laar Észtország volt mi-

niszterelnöke. 
391

 Daniel KORSKI, Richard GOWAN: Can the EU Rebuild Failing States? A Review of Europe’s Civilian 

Capacities, 2009. október ECFR 79-99. o. 
392

 A stratégia a nemzetközi válságkezelési tevékenység tapasztalataira építve igyekszik megtalálni a szinergiát a 

katonai és polgári válságkezelési tevékenységen túlmenően a fejlesztési együttműködés, illetve a humanitárius 

segítségnyújtás között. 
393

 A polgári válságkezelésben résztvevő személyekről szóló 1287/2004 törvényük 2005. január 1-jén lépett 

hatályba, mely jelentős előrelépést jelentett egy hatékonyan működő struktúra kialakításához. 
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ségű Finnország 155 fő polgári szakértőt foglalkoztat külföldön, ezek 70-75 %-át különböző 

EU-s missziók teszik ki, a maradék az EBESZ, az ENSZ és a NATO különböző tevékenysé-

geiben vesz részt. A Finn Külügyminisztérium tájékoztatása szerint 2008-ban 14 millió EUR 

állt rendelkezésre a különböző civil válságkezelési programok megvalósításához, melyet 

2009-re 18 millió EUR összegre emeltek, ehhez még hozzájárul a közel 1,5 millió EUR ösz-

szegű belügyminisztériumi forrás. 

Hazánkban a polgári válságkezelési tevékenységek stratégiai-politika szintű irányítását 

a Külügyminisztérium az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (IRM – mint a végre-

hajtásban érintett társfelelős) a többi bevont tárcával és szervezettel szoros együttműködésben 

látják el. Tárcaközi koordinációs egység az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a to-

vábbiakban: EKTB) ad-hoc jelleggel ülésező 23. számú „Közös kül-, biztonság- és védelem-

politikai‖ szakértői csoportján
394

 kívül nem működik. A feladatok végrehajtása – különösen a 

kiválasztás, felkészítés, továbbképzés és kapcsolattartás – során fontos szervezeti elem a 

2010-ben átalakított IRM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
395

, mely a 

jövőben képes lehet a komplex végrehajtói tevékenységek ellátására. A megfelelő operatív 

szintű fórum kialakítása érdekében az IRM kezdeményezésére 2010 januárjától 4-6 hetente 

koordinációs értekezlet megtartására kerül sor az érintett szervezetek szakértőinek bevonásá-

val. 

A civil válságkezelési műveletek előzményei a Belügyminisztérium bázisán 2001-re 

nyúlnak vissza. A konkrét jogi vagy állami irányítás egyéb jogi eszközei általi teljes körű sza-

bályozás és a tervezhető források biztosításának megteremtése azóta húzódó folyamat. Egyes 

óvatos becslések szerint, a tevékenységek hazai finanszírozására  közel 400-500 millió HUF 

lenne szükséges
396

. A hazai szerepvállalások tervezése és a döntés általában ad-hoc módon, a 

pillanatnyi szempontok figyelembe vételével történik. Az egyes missziók (pl. nyugat-balkáni 

missziók, MFO) rendelkeznek ugyan – a kényszerűségből évente módosított Kormány határo-

zatban rögzített vállalásokkal és feladatokkal, azonban ezek csupán eseti jellegű szabályozá-

sok, nem tekinthetők átfogó keretrendszernek. 
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 Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételt és az ehhez kapcsolódó kormányzati koor-

dinációt az 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat szabályozza. Az EKTB a kormányzati integrációs politika 

alakításának előkészítő, operatív szintje. Tagjai a Külügyminisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-

rium, a Pénzügyminisztérium, valamint az Állandó Képviselet, illetve minden érintett tárca képviselője. A tes-

tület felelős a közösségi jog fejlődésének nyomon követéséért, szükség szerint a magyar álláspont tervezetének 

kialakításáért, a szükséges tárcaközi és szélesebb társadalmi egyeztetések lefolytatásáért, a hatások elemzéséért, 

majd az álláspont képviseletéért, végezetül a kapcsolódó hazai implementációs feladatok elvégzéséért 
395

 Korábban az IRM Nemzetközi Oktatási Központ látta el missziós felkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 
396

 Összehasonlításképpen a finn 19,5 millió EUR összeghez képest, ez alig 2 millió EUR.  
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A missziós tevékenységek koordinálására és végrehajtására széttagolt, a gyakorlati te-

vékenységet nehezítő szervezeti egységek működnek az átfogó koncepció és megfelelő forrá-

sok hiányában. A tevékenység legfontosabb infrastrukturális bázisai, nem rendelkeznek a 

megfelelő, erre a célra kijelölt szervezeti egységekkel, személyi, jogszabályi és infrastrukturá-

lis feltételekkel
397

. 

A missziós szerepvállalásban érintett tárcák és központi közigazgatási szervek hozzájá-

rulása egyik szervezetnek sem alapfeladata. Tekintettel, hogy a hozzájárulás önkéntes felaján-

lásokon és a szervezet lemondásain múlik, az alapfeladatok ellátásától vesz el erőket, eszkö-

zöket. Ennél fogva a missziós feladatok ágazati szintű ellátása sem szakosodott szervezeti 

egységekhez kerültek telepítésre, hanem a már meglévő szervezeti és működési rendhez lettek 

hozzácsatolva, tovább növelve az állomány leterheltségét. 

A kiküldéshez szükséges pénzügyi fedezetet általában a delegáló hatóság szűkös költ-

ségvetéséből kell kigazdálkodnia. Ez különösen azoknál a szervezeteknél okoz gondot, ahol a 

nemzetközi válságkezelési szerepvállalás nem alapfeladat. Tekintettel arra, hogy a spontán 

válsághelyzetek pénzügyileg sem tervezhetőek előre, a tárca-költségvetések lehetőségeit 

meghaladó, jelentősebb forrásigény esetén kormányhatározatra van szükség, amelynek elfo-

gadására a kötelező közigazgatási egyeztetési eljárást követően van lehetőség (a központi 

költségvetés általános tartaléka terhére). Ez az eljárás ellehetetleníti a szerepvállalások azon-

nali bejelentését és a telepítést. A hivatkozott átcsoportosítás esetén pedig ezek az összegek 

nem fedezik a kiküldetés „rejtett költségeit‖ sem (orvosi vizsgálat, nemzetbiztonsági ellenőr-

zés, egyéni védőfelszerelés, magas kockázati biztosítás stb.). A küldő intézményeket terheli 

továbbá a kiküldöttek hazai járandóságának biztosítása, valamint a misszióba települő munka-

társ helyettesítésének finanszírozása is. Ezen körülmények mérlegelésével – még ha az politi-

kailag indokolt is – a küldő civil szervezet nem érdekelt a szakértők telepítésében. A kiküldés 

járulékos igénye, hogy a kiválasztott szakértőt rövid időn belül ellássák a megfelelő felszere-

lésekkel. Az eszközök értékétől függően a meglehetősen hosszadalmas közbeszerzési eljárás 

megnehezíti a felajánlott szakértőink elvárt időn belüli telepítését.  

Jelenleg a rendvédelmi szervek hivatásos és nyugállományú tagjaira, az ügyészekre, a 

bírákra, a köztisztviselőkre, közalkalmazottakra, és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tar-

tozó munkavállalókra (orvos, informatikus, mérnök, tanár, tanácsadó stb.) irányadó törvények 

csak nehezen teszik lehetővé a missziós szerepvállalást, így az esetleges sikerrel pályázó jelöl-
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 Hazánk NATO és EU csatlakozását követően a Belügyminisztérium bázisán főosztály szintű szervezeti egy-

ség került kialakításra (NATO-EU Koordinációs Főosztály) a különböző biztonságpolitikai (és missziós) szak-

területek tárcaszintű és tárcaközi koordinációja érdekében. A Belügyminisztérium megszűnésével a szervezeti 

egység felbomlott, a feladatok elosztásra kerültek a különböző nem-szakmai szervezetek között. 
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tek sem kaphatnak megfelelő támogatást a küldő hatóságtól. Mindezek mellett egy esetleges 

nemzeti polgári szakértői adatbázis létrehozása jogi (adatvédelmi) rendezést sürget. 

A szakértők által külföldön megszerzett ismeretek nem hasznosulnak kellőképpen a ha-

zai döntés-előkészítésben, valamint a továbbképzésben sem. A missziós szolgálatot támogató 

szervezetek álláspontjuk szerint kizárólag a nemzetközi környezetben munkatapasztalatokat 

és nyelvismeretet szerzett munkatársakra tehetnek szert, a szakértők megfelelő visszaintegrá-

lására tett kísérletek és későbbi karrierlehetőségeik sok esetben sérültek. 

Ezzel összefüggésben fontos megemlíteni, hogy a polgári válságkezelési tevékenységek 

során nem kerülnek kiaknázásra a tömegkommunikációban rejlő lehetőségek, így a közvéle-

mény kizárólag a „katonai‖ szerepvállalásokról szerez tudomást. A téma a tudományos élet-

ben sem kellően kutatott. 
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