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A vonakodó szövetséges? – Németország külföldi 
katonai bevetései a viták és a számok tükrében
Hettyey András

Németország mint a világ negyedik legnagyobb gazdasága, kétségtelenül meg-
határozó eleme a nemzetközi rendszernek. Történelmi okokból ugyanakkor 
Berlin (és korábban Bonn) bizonyos kül- és biztonságpolitikai területeken, így a 

külföldi katonai bevetések (Auslandseinsätze) terén, hagyományosan kisebb szerepet vál-
lal annál, mint amit kritikusai (vagy támogatói) látni szeretnének, és ami megfelelne az 
ország gazdasági befolyásának. Jelen írás Németország aktuálisan futó külföldi katonai 
misszióit veszi nagyító alá abból a célból, hogy megállapítsa: jogos-e az a sokat hangoz-
tatott kritika, amely szerint az ország nem vállal kellő szerepet a nemzetközi béke és 
biztonság megőrzésében, mivel nem küld elegendő katonát a külföldi missziókba.

A cikk első része egy rövid áttekintést ad az NSZK, majd az egyesült Németország 
1990 előtti és utáni külföldi katonai bevetéseiről. Itt fontos szerep jut az alkotmánybíró-
ság 1994-es döntésének, amely megnyitotta az utat a Bundeswehr előtt a nagyobb külföl-
di szerepvállalás felé. A tanulmány második része azokat az elméleti és gyakorlati meg-
fontolásokat ismerteti, amelyeknek a neves német kutatók szerint a politikusokat kellene 
vezetniük, amikor arról hoznak döntést, hogy Németország részt vesz-e egy adott mű-
veletben. A harmadik részben a német szerepvállalás mértékét vesszük szemügyre, ösz-
szehasonlítva azt más nagy európai országokéval. Mint látni fogjuk, Németországnak 
nem kell elbújnia, ha arról van szó, hogy hány katonát küld ENSZ-, NATO- vagy EU-
missziókba. A befejezés arra keres választ, hogyan lehetne segíteni azon az uralkodó (és 
bizonyos mértékig téves) percepción, hogy Németország egy vonakodó szövetséges, aki 
csak akkor vállal szerepet konfliktusokban, ha nincs más kiút és kibúvó.

Németország külföldi katonai beavatkozásainak rövid története

Az 1949-ben megalakult Német Szövetségi Köztársaság (NSZK) haderejének, a Szövet-
ségi Védelmi Erőnek (Bundeswehr) a létrehozását a párizsi szerződések 1955. május 
5-i életbelépése tette lehetővé, így a háború utáni Németország esetében egy rövid, 
mindössze hatvanéves múltra visszatekintő hadseregről beszélhetünk. A Bundeswehr 
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felállításának jogi alapját az NSZK alkotmányának később, 1956. május 22-én, nagy 
többséggel megszavazott módosítása jelenti, amely megteremtette a fegyveres erők fel-
állításának a lehetőségét (Wehrverfassung). Ekkor került be az alkotmányba a 87/a cik-
kely, amely kimondta:

(1) A Szövetség a védelem érdekében fegyveres erőket állít fel. Ezek létszá-
mának és szervezése alapvonásainak a költségvetésből ki kell tűnnie.
(2) A védelmen kívül a fegyveres erők csak akkor vethetők be, ha azt a jelen 
alaptörvény kifejezetten lehetővé teszi.1

A Bundeswehr megalapítása után öt évvel került sor a hadsereg első külföldi „beve-
tésére”, Marokkóban (1. táblázat). Ezt az akciót 1990-ig több mint száz hasonló művelet 
követte.2 Ezek azonban kizárólag békés célokat szolgáltak, és elsősorban katasztrófa-
helyzeteknél nyújtott humanitárius és technikai segítséget jelentettek. E bevetések hol 
az ENSZ égisze alatt, hol pedig bilaterális felkérésre zajlottak, és az is jellemezte őket, 
hogy a részvételről (vagy nem részvételről) szóló döntéseket a szövetségi kormány hoz-
ta, a parlament megkérdezése nélkül. A bevetések ellen ugyanakkor nem tiltakozott 
sem az ellenzék, sem a közvélemény, hiszen azok jellegükből adódóan humanitárius 
akciók voltak, amelyeket stabil térségekben hajtott végre a Bundeswehr, így elhanya-
golható volt annak az esélye, hogy német katonák harci érintkezésbe kerüljenek.

1. táblázat
A Bundeswehr külföldi bevetései 1991 előtt (válogatás)

Bevetés helye és ideje Bevetés jellege
Marokkó, 1960 Az agadiri földrengés után szanitációs és technikai segítség
Olaszország, 1976 A friauli földrengés utáni humanitárius segítség
Etiópia, 1984 Élelmiszersegélyek szállítása Transall-gépekkel
Namíbia, 1989–90 Légi szállítási feladatok az UNTAG-misszió részére
Irán, 1990 Tábori kórház felállítása a földrengés sérültjei számára

Forrás: Militärgeschichtliches Forschungsamt: Auslandseinsätze der Bundeswehr. Paderborn: 
Ferdinand Schöningh, 2010. 296–301. o.

Ez azt is jelenti, hogy a Bundeswehr ENSZ-es békefenntartó feladatokat sem hajtott 
végre 1990 előtt.3

Az NSZK ugyan már a hetvenes-nyolcvanas évektől támogatta az ENSZ bé-
kefenntartó, illetve humanitárius misszióit: pénzzel és szállítókapacitással 
mindig kész volt az ilyen akciókban való részvételre, ám harcoló csapat-
kontingens küldésétől az alkotmányjogi akadályok miatt minden esetben 
elzárkózott. A Bundeswehr külföldi alkalmazását az alkotmány akadályozta, 
mivel a német alaptörvény a szövetségi hadsereg feladatát az ország és a 
NATO területének a védelmére korlátozta.4



2014. tavasz 71

A vonakodó szövetséges?

Érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a hetvenes évek közepéig nem volt 
egyértelmű, hogy az alkotmány tiltja-e a Bundeswehr külföldi bevetéseit. A minden-
kori bonni kormány úgy gondolta, hogy a német haderő például NATO-műveletekben 
elvileg részt vehetne – anélkül, hogy ennek a lehetősége valaha is komolyan felmerült 
volna. Az NSZK-nak az ENSZ-be történt felvétele után (1973) Hans-Dietrich Genscher 
külügyminiszter utasításba adta a külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának, 
hogy tisztázza ezt a kérdést. A titkos, ún. Fleischhauer-jelentés arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy az out-of-area bevetéseket (vagyis az olyan térségekben folyó művele-
teket, amelyekre a washingtoni szerződés hatálya nem terjed ki) tiltja az alkotmány.5 
Az NSZK vezetése ugyanakkor nem is annyira az alkotmányos korlátok miatt ódz-
kodott a német katonák külföldi bevetésétől, hanem inkább a „történelmi felelősség” 
miatt, amely az NSZK-t mint a Harmadik Birodalom örökösét terheli, és amely „katonai 
ügyekben tartózkodást és békeszeretetet” követel.6

A Szovjetunió összeomlása és a hidegháború vége után azonban új idők és új elvárá-
sok köszöntöttek az immár egyesült Németország hadseregére. A Bundeswehr fejlődé-
sének előfeltétele volt, hogy az ország az 1990 szeptemberében aláírt 2+4 szerződéssel 
visszanyerte teljes szuverenitását. Ezzel párhuzamosan – elsősorban a Balkánon kiala-
kult konfliktusok kapcsán – Németország nyugati partnerei egyre nagyobb nyomást 
gyakoroltak a német politikusokra, hogy szolidárisan vállaljanak szerepet a felmerülő 
biztonsági kihívások kezelésében. Erre azonban még sem a Bundeswehr, sem a német 
közvélemény nem volt felkészülve.7

Ahhoz, hogy megértsük Németország ezen igényekre adott válaszát, és hogy milyen 
nagy fordulatot hajtott végre a német külpolitika 1990 után, szükséges, hogy itt röviden 
utaljunk az NSZK külpolitikájának a kereteire. A történelmi meghatározottság 
(a Harmadik Birodalom mint az NSZK előzménye) és a részleges szuverenitás alap-
vetően meghatározta Bonn külpolitikai felfogását és akciórádiuszát. „Az egyesülésig 
az NSZK külpolitikájára egyoldalúan a nagyfokú reaktív jelleg, az idealista retorika, a 
külső elvárásoknak való megfelelés, a nemzeti érdekeknek az elvárásoknak történő alá-
rendelődése, mindenfajta hatalmi és katonai érdek határozott tagadása volt a jellemző.”8 
Ez volt tehát 1989/90-ig az a külpolitikai keretrendszer, amely alapján Bonn a világpoli-
tikához és a világpolitika Bonnhoz viszonyult. A kérdés az újraegyesülés idején az volt, 
hogy időszerű-e még ez a külpolitika, vagy változásra van szükség.

Az egyesülés után Helmut Kohl kancellár nem győzte hangsúlyozni, hogy az új Né-
metország külpolitikáját továbbra is „az állandóság és a kiszámíthatóság” fogja jelle-
mezni.9 A kontinuitás hangsúlyozásával a német vezetés azokat az aggodalmakat igye-
kezett eloszlatni, amelyek egy új, agresszív, nacionalista és az érdekeit határozottan 
érvényesítő Németországot vizionáltak. Mégis voltak olyan területek, amelyeken Né-
metország partnerei igenis nagyobb szerepvállalást vártak az újraegyesített országtól, 
és idetartozott a külföldi bevetések ügye is. Ma már tudjuk: az egyesült Németország 
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– némi hezitálás és hosszú belpolitikai viták után – komoly fordulatot hajtott végre, és 
a kilencvenes évek elejétől kezdve egyre gyakrabban vett részt külföldi missziókban.

Az első komoly külföldi bevetését a Bundeswehr 1991-ben, Törökországban, NATO-
keretben hajtotta végre, amikor 18, Alpha Jet típusú harci repülőgépet bocsátott a 
NATO gyorsreagálású erői rendelkezésére, hogy az egy esetlegesen Irak felől jövő tá-
madás esetén Törökország segítségére legyen. Szintén komoly előrelépés volt Németor-
szág részéről, amikor 1992–93-ban csatlakozott az ENSZ-missziókhoz Kambodzsában 
(UNTAC) és Szomáliában (UNOSOM). 1992-ben csatlakozott a Bundeswehr a boszniai 
légtérzár és embargó fenntartásához és ellenőrzéséhez is. Ez utóbbiakat az ENSZ man-
dátuma alapján a NATO hajtotta végre (Operation Sharp Guard; Operation Deny Guard).

Míg a törökországi bevetés egy NATO-szövetséges területén zajlott, és ezért belpo-
litikailag nem volt vitatott, a kambodzsai, szomáliai és főleg a boszniai szerepvállalás 
komoly vitát váltott ki a Bundestagban arról, hogy Németország vállalhat-e szerepet 
ún. „out-of-area” műveletekben. A kormánykoalíció pártjai – vagyis a CDU és (részben) 
az FDP – erre a kérdésre pozitív választ adtak, míg a Zöldek és (legalábbis az 1992-es 
petersbergi döntésekig) az SPD ellenezte a nagyobb német szerepvállalást.

A másik ezzel kapcsolatos kérdés az volt, hogy a kormány dönthet-e a német kato-
nák kiküldéséről, vagy a szövetségi parlament alsóháza, a Bundestag. Az alkotmány 
ezekben a kérdésekben nem foglalt egyértelműen állást, ezért a bizonytalanság – és az 
1990 után gyorsan változó biztonságpolitikai környezet – szükségessé tette, hogy Né-
metország egyszer s mindenkorra választ adjon rájuk. Az SPD és az FDP képviselői így 
az alkotmánybírósághoz fordultak e problémák tisztázása érdekében. A konkrét kér-
désük az volt, hogyan kell értelmezni az alkotmány 24. (2) cikkelyét, amely kimondja: 
„A Szövetség a béke biztosítása céljából kölcsönös kollektív biztonsági rendszerben ve-
het részt; ez esetben hozzájárul felségjogainak olyan korlátozásához, amely Európa bé-
kés és tartós rendjének, valamint a világ népei közötti megértés biztosítására irányul.”10

Az alkotmánybíróság 1994. július 12-én azt a döntést hozta, hogy az alkotmány nem 
tiltja a német fegyveres erők külföldi bevetését multilaterális kontextusban (de a Bun-
deswehr támadó célú használata tilos).11 Mivel Németország tagja bizonyos kollektív 
biztonsági szervezeteknek – ENSZ, NATO –, ezért a tagságból fakadó kötelezettsége-
ket is vállalnia lehet és kell – döntöttek a bírák.12 A külföldi bevetéseket ugyanakkor 
minden esetben és egyenként, egyszerű többséggel a Bundestagnak kell jóváhagynia. 
A bíróság tehát döntésében azt az elvet juttatja kifejezésre, hogy a Bundeswehr a „par-
lament hadserege” (Parlamentsarmee). Az alkotmánybíróság döntését követően az ak-
kori parlamenti pártok között konszenzus alakult ki arról, hogy Németország katoná-
kat küldhet ENSZ-, továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felhatalmazott NATO-, 
NYEU- és EU-műveletekbe.13 A döntés értelmében a parlamentnek törvényt kellett al-
kotnia, s abban a jóváhagyás részleteit tisztáznia.

Ezt a törvényt (Parlamentsbeteiligungsgesetz) végül 2005 márciusában fogadta el a 
Bundestag. Ez alapján a kormánynak minden tervezett külföldi akció előtt részletes 
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javaslatot kellett beterjesztenie a parlament elé a bevetéshez szükséges katonák számá-
ról, azok képességeiről, a bevetés hosszáról és a várható költségekről – de csak abban 
az esetben, ha a művelet során a német katonák „fegyveres vállalkozásokban” fognak 
részt venni, vagy ez várható.14 (Előkészítő intézkedések, valamint humanitárius és 
egyéb segélymissziók nem esnek a törvény hatálya alá.) A parlamentnek ugyanakkor 
nincsen saját kezdeményezési joga: csak elfogadhatja vagy elutasíthatja a kormány ja-
vaslatát. (Ez utóbbira még nem volt példa, noha már több mint hetven esetben kérte a 
kormány a Bundestag felhatalmazását.)

A jogi keretek 1994-es tisztázása éppen időben történt, hiszen az évtized közepé-
től egyre nőtt a Bundeswehr békeműveleti szerepvállalása, mind a létszám, mind az 
intenzitás tekintetében.15 Németország részt vett Boszniában az IFOR-, majd SFOR-
missziókban, ám a nagy cezúrát nem ezek a bevetések, hanem Szerbia 1999-es bom-
bázása jelentette, amikor ENSZ BT-felhatalmazás nélkül, a NATO keretében (Allied 
Force-művelet) folyt az intervenció. Az akció – ironikus módon – éppen az 1998-ban ha-
talomra került SPD–Zöldek vezette kormány idejére esett. Mint láttuk, korábban mind-
két párt szkeptikus volt a külföldi bevetésekkel kapcsolatban, még akkor is, ha azok 
ENSZ BT-felhatalmazással valósultak meg. Különösen a Zöldek számára volt nehéz ez 
a pálfordulás, hiszen ők a nyolcvanas évek elején „békepártként” (Friedenspartei) in-
dultak, és annak idején élesen ellenezték például a Pershing II rakéták Németországba 
történő telepítését.

Mindezen előzmények dacára, a Gerhard Schröder kancellár vezette kormány részt 
vett az Allied Force-műveletben, ami azt is jelentette, hogy a német hadsereg 1945 óta 
első ízben lett tevékeny részese a harcoknak. Mégpedig úgy, hogy – a német tradíciók-
kal ellentétben – az akciónak nem volt ENSZ-felhatalmazása és a NATO területén kívül 
esett. A német szerepvállalás legláthatóbb eleme az a 14 Tornado típusú repülőgép volt, 
amely a felderítést végezte és a szerb légvédelem kiiktatásában vett részt.16

A szerbiai légicsapásokat követően a német kül- és biztonságpolitika nem térhetett 
vissza a „business as usual”-felfogáshoz, hiszen az Allied Force komoly cezúrát jelentett a 
Bundeswehr számára. Az 1999 óta eltelt immár 15 évben a Bundeswehr kétségtelenül 
egy „bevetésben lévő hadsereggé” (Armee im Einsatz) vált. Míg 1990 környékén csupán 
néhány tucat német katona volt egyszerre külföldi bevetésben, 2003-ban ez a szám már 
nyolcezerre nőtt. Az ezredfordulótól kezdve a német katonák – Albániától Kelet-Timo-
ron át a Kongói Demokratikus Köztársaságig – egyre több válsághelyzetben tűntek fel, 
gyakran az ENSZ és az EU kötelékeiben. A fő hangsúly ugyanakkor a két NATO vezet-
te misszión, Afganisztánon (ISAF) és Koszovón (KFOR) volt és van. (Németország sem 
az Irak elleni háborúban, sem a líbiai NATO-beavatkozásban nem vett részt – amint 
arról később szó lesz.)

A két művelet közül kétségtelenül az utóbbi a sikeresebb. A biztonsági helyzet sta-
bilizálását jól mutatja, hogy míg a koszovói német kontingens 2007 novemberében 
még 2800 főből állt, 2011 márciusára ez a szám 900-ra, 2014 elejére pedig 780-ra eshetett 
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vissza. Az afganisztáni misszió ugyanakkor jóval nagyobb kihívást jelentett a Bundes-
wehr számára. Ez már a német kontingens létszámában is megmutatkozott: „csúcsidő-
ben” – 2008 és 2012 között – a Bundeswehr négy-ötezer fővel volt jelen Észak-Afganisz-
tánban. Kimutatások szerint rendszeresen Németországé volt a harmadik legnagyobb 
ISAF-kontingens az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia mögött.17 Az ország 
2014 januárjában még mindig több mint háromezer fővel volt jelen – igaz, elsősorban a 
biztonságosabb északi területeken. 2014. januári adatok szerint eddig 55 német katona 
vesztette életét Afganisztánban, közülük harmincöten harci cselekményekben – ami jól 
mutatja, hogy az ISAF sokkal veszélyesebb, mint a többi művelet, amelyekben a Bun-
deswehr addig részt vett.18

Bizonyos értelemben a Bundeswehr Afganisztánban esett át a tűzkeresztségen – vé-
lik az elemzők.

Egy dolog biztos: a Bundeswehr Afganisztánban egy második Rubiconon 
lépett át, vagyis vállalta a harci bevetéseket, minden lehetséges következ-
ményükkel. A kialakult helyzet a Bundeswehr számára újfent egy jó szán-
dékú, de politikailag rosszul felmért döntés eredménye. A hadsereg feladata 
a döntés szándéka szerint az lett volna, hogy katonailag biztosítsa a civil 
konfliktus-transzformációt. Ám ahelyett, hogy az újjáépítést segítenénk, a 
Bundeswehrnek naponta kell védekeznie orvlövészek és öngyilkos merény-
lők ellen.19

Kétségtelen, hogy a német közvélemény Afganisztán kapcsán élhette meg 1945 után 
először, hogy a Bundeswehr ténylegesen harcban áll. Az érdeklődőknek a sajtóból és a 
rádióból, tévéből nap mint nap harcokról, sebesültekről és holtakról kellett értesülniük, 
ami szokatlan volt mind az NSZK, mind az egyesült Németország politikai kultúrájá-
ban és hétköznapjaiban – szemben az Egyesült Államokkal vagy akár Franciaországgal 
is, hiszen például ez utóbbi már Délkelet-Ázsiában, Algériában és a szubszaharai Afri-
kában megedződött.

Semmi sem mutatta ezt a folyamatot jobban, mint a 2009-es kunduzi légitámadás. 
2009. szeptember 4-én körülbelül 140 fő vesztette életét Kunduz város közelében, amikor 
NATO-légicsapás ért két, a tálib lázadók által elrabolt, kerozinnal töltött tartálykocsit. 
A járművek közelében sok civil is tartózkodott, akik szintén az üzemanyagból akar-
tak maguknak szerezni. A légitámadást két amerikai gép hajtotta végre, de egy német 
tiszt rendelte el. Ez volt a Bundeswehr és az ISAF történetének egyik legtöbb civil ál-
dozatot követelő akciója. A bombázást követő elhibázott és késedelmes kommunikáció 
miatt Franz-Josef Jung munkaügyi miniszter (CDU), aki a támadás idején még védelmi 
miniszter volt, lemondott hivataláról. A következő hetekben az új védelmi miniszter, 
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) menesztette a Bundeswehr főszemlézőjét és egy ál-
lamtitkárt is, mivel – állítása szerint – azok nem tájékoztatták őt kellőképpen a támadás 
részleteiről. Az üggyel kapcsolatban később parlamenti vizsgálóbizottság is alakult.
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A közvetlen politikai következményeknél ugyanakkor sokkal fontosabb volt, hogy 
a légitámadást követően Németországban (is) egyértelművé vált, hogy Afganisztánban 
háború zajlik. Ez a triviális megállapítás a közvélemény mélységes háborúellenessége 
miatt 2009 szeptemberéig tabu volt, és ezt a politikai elit körültekintően tiszteletben is 
tartotta – még akkor is, ha a halottak és a sebesültek növekvő száma miatt olykor való-
ságos retorikai bűvészmutatványra kényszerült a kormány. A kunduzi légitámadásig 
a kormánykoalíció politikusai például görcsösen ragaszkodtak ahhoz, hogy az ISAF-
misszió egy „stabilizációs bevetés”, amelynek során „harci szituációk” is előfordulnak, 
ezért „harci bevetésről” (Kampfeinsatz) lehet ugyan beszélni, de háborúról nem.20

Kunduz után ezt az illúziót már nem lehetett fenntartani; már csak azért sem, mert 
a támadást követően – de részben már előtte is – megerősödött a tálibok ellenállása. 
A német politikai vezetésnek is be kellett látnia a realitásokat: 2010 februárját követően 
a kormány elbúcsúzott a „stabilizációs bevetés” kifejezéstől, és „fegyveres konfliktus-
sá” minősítette át az afganisztáni helyzetet. Szomorú példát szolgáltatott erre, hogy a 
kunduzi bombázás után fél évvel, 2010 áprilisában, egy támadás során három német 
katona is meghalt. Ezt követően zu Guttenberg védelmi miniszter egy interjúban elis-
merte, hogy „még ha nem is tetszik mindenkinek: azt, ami Afganisztán egyes területe-
in zajlik, köznapi nyelven háborúnak nevezhetjük”.21

A közép-ázsiai német szerepvállalást ugyanakkor nem csak emberáldozatokban le-
het mérni. 2012 februárjában a kormány az afganisztáni bevetéssel kapcsolatos addigi 
költségeket 8 milliárd euróra becsülte, amelyből 6,1 milliárdba került a Bundeswehr 
szerepvállalása, 1,7 milliárdot pedig a fejlesztési és újjáépítési segély tett ki. Míg kez-
detben, 2002-ben, évi 400 millió eurójába került a német államnak ez a művelet, addig 
2011-ben már 1,3 milliárdba.22 A 2013. decemberi becslések szerint az összköltség már 
elérte a 11 milliárd eurót.23 Az Afganisztánra szánt kiadások ugyanakkor várhatóan 
erősen csökkenni fognak a következő időszakban, mivel az ISAF 2014 folyamán befejezi 
működését az országban. Ez nem jelenti azt, hogy Berlin megszünteti a szerepvállalá-
sát az országban, csak erősen csökkenti azt: Németország már korábban jelezte, hogy 
mintegy hat-nyolcszáz fővel Afganisztánban maradna, hogy az ISAF kivonulása után is 
afgán biztonsági erőket képezzen ki. Berlin ugyanakkor ezt attól a kétoldalú biztonsági 
megállapodástól tette függővé, amelyről az Amerikai Egyesült Államok és Afganisztán 
e sorok írásakor is még csak tárgyalt.

A német biztonságpolitika számára az új csapásirány Afganisztán után minden bi-
zonnyal Afrika lesz. Német katonák már most nyolc olyan műveletben vesznek részt, 
amelyek e kontinenshez kapcsolódnak. E tanulmány papírra vetésekor zajlik a vita, 
hogy Németország szerepet vállal-e az Európai Uniónak a Közép-afrikai Köztársaság 
stabilizációja érdekében indított missziójában, ugyanakkor felmerült, hogy növeli a 
Maliban tartózkodó kiképzőinek a számát. A lelkesedés az újabb feladatok iránt azon-
ban mérsékelt: a szóba került műveletekkel kapcsolatban a német külügyminisztérium 
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kijelentette: „nem lát okot elsietett döntésekre”.24 Ursula von der Leyen (CDU) védelmi 
miniszter azt is hozzátette, hogy a Közép-afrikai Köztársaságban Németország nem fog 
harcoló alakulatokkal részt venni: várhatóan csupán a Bundeswehr Airbus kórházgé-
peit fogja az EU-misszió rendelkezésére bocsátani.25 Emlékezetes, hogy Németország 
mali szerepvállalását is komoly vita előzte meg 2013 elején, melynek során újra nyilván-
valóvá lett, hogy „Berlin – szíve szerint – továbbra is ragaszkodna ahhoz a krízisdiplo-
máciához, amelyet a maximális katonai óvatosság és a csekkfüzet gyakori használatá-
nak kombinációja jellemez”.26 Németország végül olyan kevés kiképzőt küldött Maliba, 
amennyire csak lehetett, amiért is a Spiegel így foglalta össze a német szerepvállalást: 
egy pici háborúzunk.27

Mikor vállal szerepet Németország? – Elméleti megfontolások

Az eddigiek alapján meglehetősen ellentmondásos kép rajzolódik ki Németország kül-
földi szerepvállalásáról. 1990-ig akkor sem küldtek ENSZ-es békefenntartókat, ha volt 
rá BT-felhatalmazás, és gyakorlatilag nulla volt az esélye annak, hogy a fegyvereiket 
használniuk kell. 1999-re viszont Berlin már BT-felhatalmazás nélkül is hajlandó volt 
katonáit klasszikus harci műveletekbe küldeni, s azoknak civilek is áldozatul estek 
(Szerbia bombázása). 2003-ban viszont éppen a nem létező BT-határozatra hivatkoz-
va utasították el a szövetségeseik oldalán való szerepvállalást (Irak). De Berlin ENSZ 
BT-felhatalmazás esetén is különbözőképpen reagál egy-egy válságra. Olykor nagy 
erőkkel vesz részt a misszióban (Afganisztán), máskor viszont teljesen kimarad belőle, 
sőt igyekszik megakadályozni azt (Líbia). „Ez a kiszámíthatatlanság az, ami valameny-
nyi szövetséges állam részéről nyílt és élénk kritikát vált ki, legyen szó akár műveleti 
szerepvállalásról (Líbia), közös műveleti részvételről (nemzeti korlátozások Afganisz-
tánban) vagy többnemzeti képességfejlesztési programokról (Smart Defence, Pooling 
& Sharing).”28 Mindezek fényében feltehető tehát a kérdés: mikor vállal szerepet Né-
metország a nemzetközi konfliktusokban és válsághelyzetekben, és mikor nem? Az 
alábbiakban három szakértői megközelítést mutatok be, amelyek a vitákban előforduló 
legfontosabb szempontokat érintik.

A mindenkori német szerepvállalásnak a pártokon átívelő konszenzus alapján alap-
vetően két premisszája van – írja Hans J. Gießmann és Armin Wagner.29 Az egyik, hogy 
legyen ENSZ BT-felhatalmazása a műveletnek. (Koszovó ilyen értelemben kivétel volt.) 
A második az, hogy a műveletre egy olyan kollektív biztonsági szervezet keretén belül 
kerüljön sor, amelynek Németország is a tagja. Koszovót leszámítva ennek a két alap-
vetésnek eddig az összes német külföldi szerepvállalás megfelelt. Ugyanakkor a két elv 
közül – különösen a koszovói események fényében – a második tűnik fontosabbnak.30

Stefan Mair egy ennél összetettebb kritériumrendszert dolgozott ki, amelynek alap-
ján a politikusok számára könnyebben eldönthető, hogy Németország részt vállaljon-e 
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az adott műveletben vagy sem.31 Mair abból a feltevésből indul ki, hogy a szóban forgó 
művelet nemzetközi jogi tekintetben „legális és legitim”, így nincsen elvi akadálya a 
német részvételnek. A kérdés csupán az, hogy mely esetben kell az országnak szerepet 
vállalnia abban.32 Mair ennek megválaszolásakor hat feltétellel számol.
1. A konfliktus jelentősége. Az első kérdés, hogy fontos-e az adott konfliktus Német-

ország számára, vagyis hogy mik a várható következményei, ha Berlin részt vesz 
(vagy nem vesz részt) a műveletben. Vannak-e német érdekek a térségben? Izolált-e 
a konfliktus, vagy kiterjedhet további régiókra? Képes lehet-e alapvető, globális 
rendezőelveket (emberi jogok, demokrácia) veszélyeztetni?

2. A német szerepvállalás fontossága. Mennyire fontos az ország részvétele a művelet 
sikerének érdekében? Másképp megfogalmazva: szükség van-e egyáltalán Német-
ország szerepvállalására és képességeire a művelet sikeréhez? Van-e esetleg olyan 
plusz, amit Berlin adhat a műveletnek? Mair arra utal, hogy Németország mint a 
gyarmatosításból nagyrészt kimaradt állam, adott esetben komparatív előnyökkel 
rendelkezhet az afrikai, közel-keleti válságok esetén, hiszen az érintett államok (és 
a lakosság) inkább elfogadják a német csapatok semlegességét, mint a francia, brit 
vagy amerikai egységekéét.

3. Kockázatok. Milyen kockázatoknak teszi ki magát Németország, ha részt vesz az 
akcióban? „Egy józan kockázatértékelés nem azt jelenti, hogy a kiküldött katonákra 
leselkedő mindennemű veszélyt ki lehet zárni. Az a nagyszámú megkötés, amely-
nek az a célja, hogy a Bundeswehr külföldi bevetéseiből fakadó kockázatokat csök-
kentse, azt a veszélyt rejti magában, hogy a művelet sikerét kérdőjelezi meg.”33

4. Exit-stratégia. Minden külföldi szerepvállalás előtt tisztázni kell, hogy mikor és 
milyen körülmények között lehet azt befejezni. De milyen mércével kell mérni azt, 
hogy a műveletnek sikerült-e elérnie a céljait? Mair szerint fontos szerény(ebb) cé-
lokat kitűzni: ne a demokrácia meghonosítását és a gazdasági fejlődés beindítását, 
hanem a rövid és középtávú stabilizálást.

5. Értékek. Itt a német alaptörvény a mérvadó, amelynek 24–26. cikkelye a követke-
zőket említi: „Európa békés és tartós rendje”, „a világ népei közötti megértés”, „a 
nemzetközi jog általános szabályai” és a támadó háborúk elutasítása. Ezek lenné-
nek tehát azok a szempontok, amelyek alapján Németországnak szerepet kellene 
vállalnia. Természetesen ezeken kívül is vannak az országnak értékei (emberi jo-
gok, demokrácia), véli Mair, aki ugyanakkor utal arra a nyilvánvaló problémára, 
hogy ezeket az értékeket nehéz operacionalizálni és pontosan megállapítani, hogy 
mikor vannak veszélyben.34 Elvileg az alapvető emberi jogok sérülése esetén Né-
metországnak – függetlenül attól, hogy az a Balkánon, Haitin vagy Kelet-Timorban 
történik – be kellene avatkoznia. Természetesen a gyakorlatban nagyon is fontos a 
földrajzi közelség/távolság kérdése.

6. Érdekek. Az érdekek meghatározásánál Mair a német kormány 2006-os biztonság-
politikai fehér könyvét veszi alapul.35 E szerint ezek a következők: jog és szabadság; 
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demokrácia; a polgárok biztonsága és jóléte; a szuverenitás és az ország területi 
épségének védelme; a Németország biztonságát befolyásoló konfliktusok és vál-
ságok megelőzése és kezelése; a globális kihívásoknak, különösen a nemzetközi 
terrorizmusnak és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének a kezelése; az emberi 
jogok védelme és a nemzetközi jogon alapuló nemzetközi rend erősítése; a világke-
reskedelem szabadságának biztosítása.36

Volker Perthes, a Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) igazgatója bizonyos ér-
telemben kombinálja az előző két megközelítést.37 Véleménye szerint minden külföldi 
bevetés előtt négy kérdést kell tisztázni:
1. Legitimitás. Van-e nemzetközi jogi felhatalmazása az adott műveletnek? Perthes 

szerint német katonákat csak ENSZ-felhatalmazás alapján (Koszovónak kivé-
telnek kell maradnia) és kizárólag multilaterális kontextusban szabad bevetni, 
unilaterálisan sohasem. Ezzel összefüggő kérdés, hogy az ENSZ-mandátum kielé-
gítően robusztus-e ahhoz, hogy a célokat a misszió elérje.

2. A sikerre vonatkozó kilátások és a kockázatok. Megvan-e a társadalmi elfogadott-
sága a műveletnek mind a konfliktusrégióban, mind Németországban? Van-e ele-
gendő katona és forrás a művelet sikeréhez? Van-e egyértelmű célja és záró idő-
pontja a missziónak? 

3. A konfliktus dinamikája. Helyi jellegű konfliktusról van-e szó, vagy egy olyan 
konfrontációról, amely egy egész régió (vagy a világ) biztonságát veszélyeztetheti? 
Ha az előbbi, akkor nem biztos, hogy szükség van egyáltalán a német szerepvál-
lalásra, hiszen a regionális szervezetek vagy a szomszédos államok is meg tudják 
oldani a helyzetet.

4. Érintettség. Érinti-e az adott konfliktus Németország vagy az Európai Unió biz-
tonságát? „A Nyugat-Balkán államai közelebb vannak hozzánk, mint Szomália 
és Észak-Afrika… fontosabb és közelebb van, mint Srí Lanka vagy Kelet-Timor.”38 
Perthes tehát kifejezetten reálpolitikusi megközelítést javasol, annál is inkább, mert 
olyan szempontokat is bevon, mint az, hogy a részvétel az adott misszióban javít-
ja-e Németország megítélést a világban és elősegíti-e a Biztonsági Tanácsban az 
állandó hely megszerzését.

A külföldi missziókban való német szerepvállalás
a viták és a számok tükrében
„Ami nemzetközi bevetéseink mennyiségét és minőségét illeti, Németországnak nincs 
szüksége kioktatásra – Franciaország és Nagy-Britannia részéről sem.”39 Ezekkel a 
diplomatikusnak korántsem nevezhető szavakkal búcsúzott hivatalától Thomas de 
Maizière (CDU) védelmi miniszter 2014 elején, aki zu Guttenberg 2011-es lemondása óta 
volt a tárca élén. A kijelentés azért volt váratlan, mert De Maizière kifejezetten óvatos 



2014. tavasz 79

A vonakodó szövetséges?

politikusként ismert; ugyanakkor az eset jól mutatja a miniszter frusztráltságát, amely 
a német külpolitika régi dilemmájából fakad: noha európai és transzatlanti partnerei 
nagyobb katonai szerepvállalást sürgetnek, Berlin sajátmagát alapvetően továbbra is 
„civil hatalomként” (Zivilmacht) értelmezi.40 Ahogy említettem, a német külpolitika a 
kilencvenes évek óta végrehajtott ugyan egy komoly fordulatot a nagyobb katonai sze-
repvállalás irányába, de ez sem változtatott azon az uralkodó felfogáson, hogy Német-
országnak visszafogottan kell fellépnie a katonai kérdésekben.

Ezzel a kényelmes állásponttal szemben áll a külvilág olykor meglehetősen egyér-
telműen artikulálódó kritikája, amely Berlint passzivitással, érdektelenséggel vádolja. 
A nagypolitika szintjén legutóbb François Hollande francia elnök szólította fel Né-
metországot arra, hogy nagyobb szerepet vállaljon a „világ békéjének és biztonságá-
nak” megőrzésében.41 Szintén nagy figyelmet kapott, amikor – még 2007-ben – Ban 
Ki Mun ENSZ-főtitkár nyilatkozott hasonló értelemben.42 A kritikusok sorát hosszan 
lehetne folytatni. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy Németországot a NATO-ban 
egyre gyakrabban kerékkötőként és szkeptikusként érzékelik a partnerek.43 Ez a vélt 
vagy valós szkepticizmus német fordításban megfontolt, józan „katonai tartózkodás” 
(militärische Zurückhaltung) néven fut, és különösen Guido Westerwelle (FDP) külügy-
miniszter hivatali idejére nyomta rá a bélyegét – olyannyira, hogy a Spiegel szerint a 
„tartózkodás” a gyakorlatban azt jelentette, hogy Németország „a partnereknek enged-
te át a munka kellemetlen részét”.44 Csiki Tamás szerint, aki máshonnan közelíti meg a 
kérdést, a „nemzetközi kritika kulcseleme az, hogy Németország gazdasági hatalom-
ként (geo-economic power) és nem geopolitikai szereplőként (geopolitical actor) viselkedik, 
és lehetőségeihez képest nem járul hozzá kellő mértékben a nemzetközi biztonság és 
stabilitás fenntartásához”.45

A nemzetközi elvárások és a német felfogás közötti feszültségre volt jó példa Német-
ország ENSZ BT-beli tartózkodása a Líbia kapcsán elfogadott 1973-as határozat szava-
zásánál, ami komoly megütközést váltott ki NATO-szövetségesei között.

A német társadalomban erősek az afganisztáni katonai jelenléttel szembeni 
fenntartások és azok a német politikai kultúrában rejlő reflexek, amelyek 
a katonai erő alkalmazásával szemben hagyományosan inkább a politikai-
diplomáciai eszközöknek, valamint a gazdasági és pénzügyi szankciók-
nak adnak elsőbbséget. Megnövekedett nemzetközi kötelezettségvállalásai 
ellenére, Németország külpolitikai gondolkodásában még mindig mélyen 
gyökerezik a „csekkfüzet”-politika, s nem kevésbé az a felfogás, amely 
az országot legszívesebben [olyan] „kereskedelmi államként” őrizné meg, 
amely globális méretekben zavartalan gazdasági kapcsolatokat tarthat fenn 
a legkülönbözőbb államokkal – Kínától Oroszországon át Indiáig. Az akkori 
külügyminiszter, Guido Westerwelle is elismerte, hogy a döntés a katonai 
akciókkal szembeni tartózkodás német hagyományait követte, ám vissza-
utasította a német elszigetelődésre irányuló bírálatokat.46
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Berlin az akció katonai kivitelezésénél sem vállalt semmilyen szerepet, helyette 
– „csekkfüzet-politikájának” megfelelően – humanitárius segélyt nyújtott, aknamen-
tesítést végzett és az állami struktúrák újjáépítését segítette.47 A Frankfurter Allgemeine 
Zeitung szerint ez a különutasság nem volt meglepő, mivel a német politikai elit már 
jó ideje „elidegenedett” a NATO-tól: „a »hűséges szövetséges« képének, amelyet sok 
CDU-s politikus szeretne látni, már évek óta nincs sok köze a valósághoz”.48

Tovább erősítette a NATO-n belül a németek különutas és kerékkötő voltára vonat-
kozó érzést az a ritkábban említett tény, hogy Berlin – bár az Észak-atlanti Tanácsban 
megszavazta a Líbia elleni akciót – visszavonta csapatait a földközi-tengeri NATO-had-
műveletekből, és kivonta azt a hatvan-hetven katonáját is, akik addig AWACS típusú 
felderítőgépekkel hajtottak végre küldetéseket a térségben. Noha az gyakran előfordul, 
hogy egy ország katonailag nem vesz részt egy általa politikailag támogatott NATO-
misszióban, egyedül Németország vonta vissza katonáit az AWACS-gépekről. A kor-
mány ebben az esetben az alkotmánybíróság 2008-as döntésére hivatkozott, amely 
szerint a német katonák akkor is „fegyveres vállalkozásban” vesznek részt, ha felderí-
tést végeznek egy harci művelet számára. Ehhez pedig – az alkotmánybíróság már is-
mertetett, 1994-es döntése alapján – parlamenti felhatalmazás szükséges, amit a német 
kormánykoalíció – politikai szándék híján – nem kért. Berlin így olyan színben tűnt fel, 
mint aki saját apró-cseprő szabályait kicsinyes módon értelmezi, azokat a NATO érde-
kei fölé helyezi, és így veszélyezteti a vállalkozás sikerét. (Az AWACS-gépek legénysége 
főként németekből állt, ezért komoly problémát okozott a szövetségnek, amikor az or-
szág a katonáit elvezényelte.)49

Ezek után érdemes megnézni, hogy mit mondanak a puszta számok Németország 
szerepvállalásáról. (Természetesen nem a külföldi műveletekbe küldött katonák száma 
az egyedüli fokmérője egy ország nemzetközi szerepvállalásának, de úgy gondoljuk, 
hogy mindenképpen egyik fontos eleme annak.) 2014 januárjában a szövetségi védelmi 
minisztérium adatai szerint mintegy ötezer (egész pontosan 4945 – lásd: 2. táblázat) 
német katona teljesített szolgálatot, tizenhárom külföldi misszióban.

A 4945 német katona túlnyomó többsége, 85 százaléka (4222 fő) NATO-missziókban, 
mintegy 10 százaléka (455 fő) EU-s, 5 százaléka (268 fő) pedig ENSZ-missziókban vesz 
részt, szintén 2014. januári adatok szerint (lásd 3. táblázat).

Az adatok alapján megállapítható, hogy Németország katonai erőforrásait úgy allo-
kálja, hogy az ENSZ-ben aránylag kis szerepet vállal a békefenntartás terén. Bár szá-
mos európai országról (továbbá az USA-ról és Kanadáról) is elmondható, hogy aránylag 
kevés katonát küld ENSZ-missziókba,51 ám Németország még a többi nagy EU-s tag-
államhoz (Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország) képest is kevés 
kéksisakos katonát állít ki. 2013. decemberi adatok szerint Németország mind abszolút 
számokban, mind arányaiban jóval kisebb szerepet vállal az ENSZ műveleteiben, mint 
a többi nagy EU-tagállam. Ez alól csak Nagy-Britannia kivétel.
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2. táblázat
Német katonák külföldi missziókban (2014. január)

Misszió Bevetés helye Német részvétel
(fő)

Mandátum felső 
határa (fő)50

ISAF/NATO Afganisztán 3077 4400
KFOR/NATO Koszovó 781 1850
Active Fence/NATO Törökország 364 400
Atalanta/EU Afrika szarva 348 1400
UNIFIL/ENSZ Libanon 170 300
EUTM Mali/EU Mali 102 180
MINUSMA/ENSZ Szenegál, Mali 69 150
UNMISS/ENSZ Dél-Szudán 16 50
UNAMID/ENSZ Szudán (Darfúr) 10 50
EUSEC RD Congo/EU Kongói Dem. Közt. 3 nincs
EUCAP NESTOR/EU Afrika szarva 2 nincs
MINURSO/ENSZ Nyugat-Szahara 2 4
UNAMA/ENSZ Afganisztán 1 nincs
Összesen 4945

Forrás: „Einsatzzahlen – Die Stärke der deutschen Einsatzkontingente”. Bundeswehr.de, http://
www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9p
PKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/, 2014. január 20.

3. táblázat
Német katonák külföldi missziókban (2014. január)

Misszió végrehajtója Létszám (fő) Százalék 
NATO 4222 85

EU   455 10
ENSZ   268   5

Forrás: „Einsatzzahlen…”.

4. táblázat
Az öt nagy EU-tagállam ENSZ-es szerepvállalása

A fegyveres erők
létszáma52

Ebből
ENSZ-missziókban53

A teljes hadsereg
arányában

Németország 196.000 222 0,11%
Nagy-Britannia 165.650 289 0,17%
Franciaország 228.850 888 0,38%
Olaszország 181.450 1096 0,60%
Spanyolország 135.500 588 0,43%

Forrás: International Institute for Strategic Studies: The Military Balance 2013. London: Routledge, 
2013.; United Nations: Monthly Summary of Contributions, 2013. december 31.

http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/
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Ami Németország NATO-s szerepvállalását illeti, ott gyakorlatilag fordított a kép. 
A két legnagyobb NATO-műveletben, Afganisztánban (ISAF) és Koszovóban (KFOR) 
Németország majdnem 4000 katonával vesz részt. Ez abszolút számokban és a teljes 
hadsereg arányában is jóval nagyobb, mint a többi nagy EU-s tagállam szerepvállalása. 
A kivétel itt is Nagy-Britannia, amely még Németországnál is nagyobb több katonát 
állít ki ebben a két nagy misszióban.

5. táblázat
Az öt nagy EU-tagállam szerepvállalása a NATO-ban

Katonák az 
ISAF-ben

Katonák a 
KFOR-ban ISAF+KFOR A teljes hadsereg 

arányában
Németország 3077 781 3858 1,9%
Nagy-Britannia 5200     1 5201 3,1%
Franciaország   205 319   524 0,2%
Olaszország 2159 585 2744 1,5%
Spanyolország   259 -   259 0,2%

Forrás: „Einsatzzahlen…”.; ISAF: Troop Numbers and Contributions, 2014. január 15.; KFOR: Key 
Facts and Figures, 2013. december 1.

Összefoglalóan azt lehet tehát mondani, hogy egy sajátos, hallgatólagos munkameg-
osztás alakult ki az öt nagy EU-tagállam között: míg a britek és a németek a NATO-
ban, addig a franciák, spanyolok és olaszok az ENSZ-ben vállalnak nagyobb szerepet. 
Németország szerepvállalása e számok tükrében az átlag feletti: abszolút számokban 
és a teljes hadsereg arányában is csak Nagy-Britanniától marad el, míg Franciaország 
és Spanyolország jóval kevesebb katonát küld ENSZ-, NATO- és EU-műveletekbe (6. 
táblázat). Természetesen itt figyelembe kell venni, hogy Párizs bilaterális afrikai misszi-
óval komoly szerepet vállal ENSZ- és NATO-struktúrákon kívül, míg a spanyoloknál 
a hadsereget is komolyan érintő, elkötelezett spórolás teszi érthetővé a kisebb szerep-
vállalást.54

6. táblázat
Az öt nagy EU-tagállam nemzetközi szerepvállalása

Katonák ENSZ-, NATO- 
(ISAF+KFOR) és EU-műveletekben55

A teljes hadsereg
arányában

Németország 4595 2,3%
Nagy-Britannia 5501 3,3%
Franciaország 1456 0,6%
Olaszország 3854 2,1%
Spanyolország   878 0,6%

Forrás: lásd a fenti táblázatok adatait.
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Összefoglalás: a német szerepvállalás problematikus percepciója

Ha a számok azt mutatják, hogy Németország igenis kiveszi a részét a nemzetközi sze-
repvállalásból, miért alakult ki és tartja magát az a benyomás a szövetségesei közt, 
hogy Berlin nem tesz eleget a különböző nemzetközi szervezeti tagságból eredő kötele-
zettségeinek? Ursula von der Leyen védelmi miniszter szerint nem azzal van probléma, 
amit Németország tesz, hanem ahogyan azt teszi: „Jelenleg egy sajátos helyzetben va-
gyunk. Németország a világ különböző pontjain tucatnyi műveletben vesz részt, nagy 
katonai és pénzügyi ráfordítással. De a szövetségeseink mégis a habozásunk benyo-
mása alatt állnak, amellyel a tartózkodásunkat kifejeztük” – nyilatkozta a Spiegelnek.56 
Ez a kijelentés egyben kritika is volt az előző kormány külügyminiszterével, Guido 
Westerwellével szemben, akinek hivatali idejét (2009–2013) a „tartózkodás” határozott 
követése jellemezte.

Von der Leyen szavaiban ugyanakkor – aktuálpolitikai üzenete ellenére is – sok 
igazság van. Líbia, illetve a német AWACS-legénység elvezénylése kapcsán már be-
mutattam, hogy Berlin – a NATO többi tagállamától eltérően – a végletekig is hajlandó 
elmenni annak érdekében, hogy a saját alkotmányjogi kereteit betartva megkösse ma-
gát és korlátozza a szerepvállalását. Hasonló folyamatot láttunk Afganisztánban, ahol a 
Bundeswehr működését egy sor megkötéssel (national caveats – nationale Vorbehalte) kor-
látozta a német parlament mandátuma. Ez nagyban megnehezítette a német csapatok 
bevetését és csökkentette hatékonyságukat: „A német katonák tevékenységét rengeteg 
úgynevezett nemzeti fenntartás (national caveats) korlátozta onnantól kezdve, hogy éj-
szaka tilos a táboron kívül tartózkodniuk, egészen odáig, hogy német katona csak ak-
kor húzhatta meg a ravaszt, ha előtte rálőttek.”57 A parlamenti mandátum azt sem tette 
lehetővé, hogy a Bundeswehr a párhuzamosan futó, USA által végrehajtott Operation 
Enduring Freedom (OEF)-műveletben részt vegyen: még az is tilos volt, hogy a német 
felderítőgépek által készített fényképeket az OEF rendelkezésére bocsássa.58 A megkö-
tések ezen túlmenően nagyon nehézzé tették, hogy a Bundeswehr egységeit az északi 
területeken (Regional Command North – Északi Régióparancsnokság) kívül vessék be.59

Guido Westerwelle külügyminisztersége idején különösen jellemző volt a német 
külpolitika korábban is meglévő problémája: az ugyanis, hogy Németország ugyan 
gyakran részt vett a különböző műveletekben, de csak hosszas vonakodás és ellen-
kezés után. Mali erre is jó példa: amikor 2013 januárjában a franciák elkezdték had-
műveleteiket az iszlamisták ellen, és segítségre volt szükségük, megkeresésükre 
Westerwelle gyorsan le is szögezte, hogy milyen típusú segítséget nem fog Berlin meg-
adni Párizsnak: „Tárgyalásokat kezdünk Franciaországgal, hogy – harcoló alakulatok 
küldése nélkül – milyen módon tudjuk a beavatkozásukat támogatni” – mondta annak 
idején a külügyminiszter.60 A probléma ezzel a típusú vonakodó kommunikációval 
az, hogy elfedi a lényeget: azt, hogy Németország általában igenis kiveszi a részét 
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a feladatokból – ugyanis ezt mutatják a már említett számok. A berlini habozás és a 
vonakodás, majd a nemzeti megkötések, amelyek mindig nagy figyelmet kapnak a kül-
földi sajtóban, azonban eltakarják ezt a szerepvállalást, és a közvélemény fejében az a 
benyomás alakul ki, hogy Németország egy vonakodó és akadékoskodó szövetséges. 
A percepció tehát nagyrészt felülírja a tényleges és kézzelfogható német hozzájárulást.

Két út is vezethet kifelé ebből a dilemmából. Németország egyrészt nagy szívességet 
tenne magának, ha ügyesebb kommunikációval kísérné a mali esethez hasonló felké-
réseket, és nem kezdene el reflexszerűen kifogásokat keresni, amiért nem vesz részt az 
éppen soron következő műveletben. Egy kevésbé elutasító kommunikációnak persze 
nem kell azt jelentenie, hogy Berlinnek minden külföldi műveletben szerepet kell vál-
lalnia, de azt igenis el lehet érni, hogy ha Németország végül is nem küld csapatokat, 
arra kevesebb figyelem jusson. Végső soron a többi nagy EU-tagállam sem vesz részt 
az összes ENSZ-, NATO- és EU-misszióban, de az mégsem vált ki annyi figyelmet és 
kritikát. A francia, spanyol vagy olasz „lapulással” ellentétben Németország – éppen az 
elutasító kommunikációja miatt – mindig a figyelem középpontjában van, pedig lehet, 
hogy Olaszország vagy Franciaország éppúgy nem küldött csapatokat az adott műve-
letbe. A 2013-ban megválasztott új kormány első lépései arról tanúskodnak, hogy ez a 
felismerés Berlinben is teret nyert: von der Leyen és Frank-Walter Steinmeier (SPD) kül-
ügyminiszter sokkal nyitottabban reagált arra a francia és uniós megkeresésre, hogy 
Berlin növelje kiképzői számát Maliban, és valamilyen módon a Közép-afrikai Köztár-
saságban kezdődő EU-misszióban is vegyen részt. Hogy ebből a német szerepvállalás-
ból tényleg lesz-e valami, a jövő titka. De az új kormány legalább azzal, hogy nem zárta 
ki a lehetőséget, ügyesebben kommunikál, mint elődje, és egyelőre elhárította a német 
visszautasítás esetén menetrendszerűen fellépő kritikákat.

A másik fontos előrelépés már nem a percepciót, hanem a konkrét német szerepvál-
lalást érinti. Ahhoz képest, hogy Németország a hivatalos dokumentumai tanúsága 
alapján milyen nagy szerepet tulajdonít az ENSZ-nek, meglepően kevés, mindössze 
mintegy kétszáz katonát tart jelenleg ENSZ-es műveletekben. Ahogy a Bundeswehr 
fókusza Afganisztánról fokozatosan Afrikára fog irányulni, úgy kell majd Németor-
szágnak az ENSZ-en belül is nagyobb szerepet vállalnia, hiszen a szervezet békeműve-
leteinek fele azon a kontinensen van. „Az ENSZ ugyanakkor Afrikában katonailag nem 
tudja ellátni a feladatait, egyebek mellett azért, mert a Nyugat nem támogatja kellőképp 
katonákkal és forrásokkal. Németország feladata az, hogy tettekkel támassza alá a szép 
szavakat.”61
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Résumé

The Reluctant Ally? Germany’s Foreign Military Missions in the Light of Arguments and 
Numbers

In the field of security policy, Germany is widely perceived as a country which rather 
reluctantly engages itself in international conflicts and crises. The present paper aims to 
analyse this perception in the light of the arguments surrounding this question, as well 
as the numbers: how many soldiers does Germany send to foreign military missions in 
the context of the UN, NATO and EU? The paper gives a brief overview of the history 
of Germany’s “Auslandseinsätze”, touches upon relevant theoretical frameworks which 
try to pinpoint where and when Berlin should engage itself in the world, and then goes 
on to compare the number of soldiers Germany and the other four major EU countries 
(France, Italy, Spain and the UK) send abroad for peacekeeping or training purposes. 
The numbers show that the perception of Berlin as a reluctant ally is somewhat unfair: 
German soldiers are active in significant numbers, often surpassing the other four 
countries. Overall, Germany does itself a disservice with its overcautious and somewhat 
sceptical attitude towards foreign military interventions, because it overshadows its 
undeniably important contributions to international peace and security.
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