
2018. ősz 49

A 21. század eddig eltelt éveiben 
kevés politikai, biztonság- vagy 
geopolitikai szakértő szállt vi-

tába azzal a megállapítással, hogy ko-
runkban a nemzetközi élet súlypontja 
kelet felé mozdul el.2 Ez a tétel egyaránt 
vonatkozik a világ gazdasági életére és 
politikai erőközpontjaira. A „kelet felé” 
kifejezés Európához viszonyítva érten-
dő: míg korábban a világpolitika és a vi-
lággazdaság döntő tényezői Európában 
(konkrétan Nyugat-Európában), tágab-
ban értelmezve pedig az euroatlanti tér-
ségben tömörültek, addig újabban egyre 
inkább Ázsia válik a meghatározóvá. 
Pontosabban nem is annyira Ázsia a maga 

teljességében, mint inkább Kelet-Ázsia és 
a Csendes-óceán térsége. (Ugyanakkor 
azon a megállapításon sem szokás meg-
botránkozni, hogy a gravitációs centrum 
Kína felé tolódik.) Illusztrálásképpen ér-
demes megemlíteni, hogy Hillary Clin-
ton amerikai külügyminiszter 2011-ben 
hirdette meg a geopolitikai koncepcióját, 
amely Pivot to Asia (Fordulat Ázsia felé) 
néven vált ismertté.

E bonyolult, sok összetevő eredőjeként 
végbemenő „tektonikus” elmozdulásnak 
a sajátossága, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok mindkét – tágan értelmezett – 
központi térségnek a szerves részét alkotja.

Egy ázsiai biztonságpolitikai intézmény:
a Sanghaji Együttműködési Szervezet1

Nagy László

A biztonság megteremtése és fenntartása több nemzetközi szervezet funkciói között megtalál-
ható. Ezek közül kiemelkedik az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) mint globális felelős-
ségű intézmény, a kollektív biztonság „letéteményese”. A jelen tanulmány azonban a figyelmet 
egy regionális – eurázsiai – intézményre, a Sanghaji Együttműködési Szervezetre (SESZ) for-
dítja. A magyar szakmai közvélemény számára e szervezet jóformán feldolgozatlan kutatási 
téma, Magyarországon alig tudunk róla, a történetéről és a szerepéről.

Creation and maintenance of security are among the functions of several international 
organizations. The United Nations Organization (UNO) – embodying the collective security – 
rises above the others. Nevertheless, the present study concentrates the attention on a regional 
– Eurasian – institution, the Shanghai Cooperation Organization (SCO). For the Hungarian 
professionals, this organization represents an uncovered research topic; in Hungary we know 
too little about this institution, its history, and role.

* * * 
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Az említett tétel természetszerűleg ér-
vényes a biztonsági, biztonságpolitikai 
összefüggésekre is. Ha másért nem, azért 
feltétlenül, mert a biztonság fogalmának 
korszerű értelmezése magában foglalja 
– többek között – a gazdasági tényező-
ket is. Tehát leszögezhetjük: a biztonsági 
megfontolások – vagy más aspektusban: 
a biztonsági kihívások – tekintetében is 
egyre inkább meghatározó szerepet ját-
szik az ázsiai–csendes-óceáni térség.3

A biztonsági megközelítés (a magyar 
szakirodalomban is egyre inkább polgár-
jogot nyerő, angolból átvett kifejezéssel: 
biztonságiasítás) megkívánja, hogy ki-
emelt figyelmet fordítsunk a biztonsággal 
alapvető rendeltetésként foglalkozó in-
tézményekre. Ezek közül természetesen 
az első az Egyesült Nemzetek Szervezete 
(ENSZ), amely globális felelősségű in-
tézmény, a kollektív biztonság meg nem 
kerülhető „letéteményese”. A jelen tanul-
mányban azonban az ENSZ csak érintő-
legesen szerepel, a fő figyelmet egy regi-
onális – ázsiai, illetve inkább eurázsiai – 
szerveződésre, a Sanghaji Együttműkö-
dési Szervezetre (SESZ) fordítom. Min-
denekelőtt azért, mert – meggyőződésem 
szerint – a magyar szakmai közvélemény 
számára a szervezet jóformán ismeretlen, 
felderítetlen terület, feldolgozatlan kuta-
tási téma, így annak létrejöttének körül-
ményeiről, tevékenységének sajátossága-
iról, geopolitikai és geostratégiai jelentő-
ségéről próbálok meg áttekintést adni.

A Sanghaji Együttműködési 
Szervezet története és működése

A Sanghaji Együttműködési Szerve-
zet (angolul: Shanghai Cooperation 
Organisation, SCO; oroszul: Sanhajszkaja 
Organizacija Szotrudnyicsesztva, SOSZ; 
kínai írásjelekkel: 上海合作组织) ren-
deltetésének és működésének az áttekin-
tésének ismertetésével érdemes az írást 
kezdeni, annál is inkább, mert – bár a vi-
lágon rengeteg szakmai kiadvány foglal-
kozik a Föld e földrajzi régiójával – Ma-
gyarországon alig tudunk a szervezetről, 
annak történetéről, szerepéről. A sok-sok 
betűszó között, amelyek az idők során 
átmentek a magyar köztudatba is (az 
ENSZ-től és az EU-tól a FÁK-ig), a SESZ 
nem szerepel valami előkelő helyen.

Az intézmény jogelődje, a Sanghaji 
Ötök elnevezésű szervezet 1996. április 
26-án alakult meg, amikor is Kazahsztán, 
a Kínai Népköztársaság, Kirgizisztán, az 
Oroszországi Föderáció és Tádzsikisztán 
államfői a Sanghajban tartott csúcstalál-
kozójukon aláírták a Bizalomerősítés a 
határterület katonai kérdéseiben című 
megállapodást.4 Majdnem pontosan egy 
évvel később, 1997. április 24-én Moszk-
vában újabb csúcstalálkozó következett, 
amelyen az államfők aláírták a Szerző-
dés a határ menti területeken állomásozó 
csapatok kölcsönös létszámcsökkentésé-
ről nevű egyezményt.5
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Már pusztán e két szerződés megköté-
se, valamint a kezdeti eredményeik fel-
jogosították a korabeli elemzőket arra a 
következtetésre, hogy Ázsiában kialakul-
hat egy, az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezethez (EBESZ) hason-
ló szerepű és rendeltetésű nemzetközi 
szervezet, amelyet joggal nevezhetünk a 
kooperatív biztonság intézményének.6

A tagországok államfői – mindenekelőtt 
a bizalomerősítés jegyében és érdekében – 
a továbbiakban is évenként összeültek. 
E csúcstalálkozóknak 1998-ban Almati, 
1999-ben Biskek, 2000-ben pedig Dusanbe 
adott otthont (lásd az alábbi összeállítást).

1. táblázat
A csúcstalálkozók időpontja és helyszíne (2017-ig)
Időpont Helyszín

1996. április 26. Sanghaj (Kína)
1997. április 24. Moszkva (Oroszország)
1998. július 3. Almati (Kazahsztán)
1999. augusztus 25. Biskek (Kirgizisztán)
2000. július 5. Dusanbe (Tádzsikisztán)
2001. június 14. Sanghaj (Kína)
2002. június 7. Szentpétervár (Oroszország)
2003. május 29. Moszkva (Oroszország)
2004. június 17. Taskent (Üzbegisztán)
2005. július 5. Asztana (Kazahsztán)
2006. június 15. Sanghaj (Kína)
2007. augusztus 16. Biskek (Kirgizisztán)
2008. augusztus 28. Dusanbe (Tádzsikisztán)
2009. június 15–16. Jekatyerinburg (Oroszország)
2010. június 10–11. Taskent (Üzbegisztán)
2011. június 14–15. Asztana (Kazahsztán)
2012. június 6–7. Peking (Kína)
2013. szeptember 13. Biskek (Kirgizisztán)
2014. szeptember 11–12. Dusanbe (Tádzsikisztán)
2015. július 9–10. Ufa (Oroszország)
2016. június 23–24. Taskent (Üzbegisztán)
2017. június 8–9. Asztana (Kazahsztán)

Megjegyzés: A 2001-ben tartott rendezvény tekinthető a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
első hivatalos csúcstalálkozójának. Ennek megfelelően a legutóbbi, Asztanában megtartott 
csúcs a 17. volt.
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A Sanghaji Ötök 2001. évi csúcstalál-
kozója ismét Sanghajban zajlott, ahol a 
tagállamok Üzbegisztán felvételéről dön-
töttek, s ennek következtében a szervezet 
„Sanghaji Hatokká”7 egészült ki. A ren-
dezvényen Kazahsztán, Kína, Kirgizisz-
tán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbe-
gisztán államfője is ratifikálta a Nyilatko-
zat a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
megalakításáról című dokumentumot, 
amellyel hivatalosan is megszüntették az 
addigi Sanghaji Ötöket, s a korábbi, laza 
együttműködést egy magasabb, intézmé-
nyesített szintre emelték.8 Megszületett 
a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
(SESZ).

A SESZ alapító okiratát azonban csak 
a következő évi csúcstalálkozón, 2002. 
június 7-én, Szentpéterváron írták alá a 
tagországok államfői. Ennek a dokumen-
tumnak a rövid áttekintése elengedhetet-
len a szervezet működésének a megérté-
séhez.9

Az alapító okirat a következőképpen 
határozza meg a szervezet legfontosabb 
céljait és feladatait:

• a kölcsönös bizalom, barátság és 
jószomszédi viszony erősítése a 
tagállamok között;

• a béke, biztonság és stabilitás erő-
sítése a régióban;

• közös fellépés a terrorizmus, sze-
paratizmus és extrémizmus ellen;

• küzdelem az illegális kábítószer- és 
fegyverkereskedelem, valamint az 
illegális migráció ellen;

• a regionális együttműködés elő-
mozdítása a politika, a kereske-
delem, a gazdaság, a védelem, az 

igazságügy, a környezetvédelem, a 
kultúra, a tudomány és az oktatás 
területén;

• együttműködés a nemzetközi konf-
liktusok megakadályozásában, il-
letve azok békés úton történő ren-
dezésében;

• közös megoldások keresése a 21. 
század lehetséges problémáira.

Figyelemre méltó, hogy a dokumentum 
ugyanabban a bekezdésben említi és gya-
korlatilag egy nevezőre hozza, azonos 
fontosságúnak tekinti a terrorizmust, a 
tagállamok szuverenitását veszélyeztető 
szeparatizmust, illetve a szélsőséges po-
litikai mozgalmakat (a tagállamok belső 
stabilitását vagy alkotmányos rendjét fe-
nyegető extrémizmust).

Az alapító okirat szerint a tagálla-
mok közötti viszonyt, kapcsolatokat és 
együttműködést meghatározó alapelvek:

• az államok szuverenitásának, terü-
leti integritásának és az államhatá-
rok sérthetetlenségének a tisztelet-
ben tartása;

• be nem avatkozás más országok 
belügyeibe;

• a tagállamok egyenlősége, a köl-
csönös megértés és egymás nézete-
inek a tiszteletben tartása.

Az alapelvek kiterjednek a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet más államok-
hoz, illetve nemzetközi szervezetekhez 
fűződő „külső kapcsolataira” is:

• a SESZ nem más államok vagy 
nemzetközi szervezetek ellenében 
alakult meg;



2018. ősz 53

Egy ázsiai biztonságpolitikai intézmény

• jó kapcsolatokat kíván ápolni a kü-
lönféle nemzetközi szervezetekkel;

• a tagállamok igyekeznek megelőz-
ni mindenfajta cselekményt, amely 
a szervezet biztonságát veszélyez-
tetheti.

Az együttműködés kiemelt területei:
• a régió békéjének, a biztonságnak 

és a kölcsönös bizalomnak az erő-
sítése;

• közös fellépés a terrorizmus, sze-
paratizmus és extrémizmus, illetve 
az illegális kábítószer- és fegyver-
kereskedelem, valamint az illegális 
migráció ellen;

• koordináció a fegyverzetkorlátozá-
sok és a leszerelés terén;

• közös fellépés a természeti kataszt-
rófák megelőzése, elhárítása, a kö-
vetkezményei felszámolása érdeké-
ben;

• a regionális gazdasági együttmű-
ködés különböző területeinek a 
támogatása, az áruk, a szolgáltatá-
sok, a tőke és a technológia szabad 
áramlásának biztosítása.

A dokumentum ugyanakkor megfogal-
mazza annak a lehetőségét, hogy a tagál-
lamok közös megegyezés alapján bővít-
hessék az együttműködés területeit.

A célkitűzések végrehajtása érdekében 
az alábbi döntéshozó, illetve végrehajtó 
szervek tevékenykednek a SESZ-en belül:

• Államfői Tanács;
• Kormányfők Tanácsa;
• Külügyminiszterek Tanácsa,
• Szakminiszteri Értekezletek;

• Nemzeti Koordinátorok Tanácsa;
• Regionális Terrorista-ellenes Köz-

pont;
• Titkárság.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet 
legmagasabb szintű döntéshozó szerve 
az Államfői Tanács, amely megállapítja a 
prioritásokat és a működés legfontosabb 
területeit. A tanács évenkénti üléseket 
tart, s a csúcstalálkozókon mindig a hely-
színt biztosító ország államfője elnököl.10

A Kormányfők Tanácsa hagyja jóvá a 
szervezet éves költségvetését, dönt a ki-
emelkedően fontos témákról, például a 
gazdasági kérdésekről. Szintén évenként 
tart üléseket, az Államfői Tanácshoz ha-
sonló rendszerben, mindig egy-két hó-
nappal az „igazi” csúcstalálkozó után, 
hiszen a kormányoknak kell „aprópénzre 
váltaniuk” az államfők által elhatáro-
zottakat. Érdekességként megemlíthető, 
hogy 2002-ben a kormányfők összejöve-
tele elmaradt.

A Külügyminiszterek Tanácsa irányítja 
és felügyeli a szervezet napi aktualitású 
tevékenységeit, előkészíti az Államfői 
Tanács találkozóit, valamint konzultáci-
ókat szervez a tagországok között a fel-
merülő nemzetközi problémák kérdésé-
ben. Az ülését mindig egy hónappal az 
Államfői Tanácsé előtt tartják. A találko-
zók helyszínét közös megegyezés alapján 
határozzák meg a felek (tehát nem kötele-
zően a csúcstalálkozókkal azonos helyen 
tartják).

Mindhárom fórum alkalmat kínál a 
plenáris üléseken kívüli két- vagy többol-
dalú találkozásokra és tanácskozásokra, 
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s e lehetőséggel a résztvevők széleskörű-
en élnek is.

A Regionális Terrorista-ellenes Köz-
pontot a tagállamok alapították, a Sang-
haji szerződés a terrorizmus, szeparatiz-
mus és extrémizmus elleni harcról című 
dokumentum ratifikálásával, majd az 
intézményt besorolták a SESZ állandó 
szervei közé.11

A Titkárság a Sanghaji Együttműködé-
si Szervezet legfontosabb adminisztratív 
szerve, amely Pekingben található. Fel-
adata, hogy adminisztratív és technikai 
segítséget nyújtson a szervezet egészé-
nek, valamint javaslatot tegyen annak 
éves költségvetésére. A Titkárság élén 
a főtitkár áll, akit a Külügyminiszterek 
Tanácsának javaslatára az Államfői Ta-
nács nevez ki. A főtitkár megbízatása 3 
évre szól, a személyét a tagállamok je-
löltjei közül választják, rotációs eljárás 
keretében.12 A helyetteseit a Külügymi-
niszterek Tanácsa nevezi ki. A Titkárság 
tisztviselőit önkéntes jelentkezők közül 
választják ki, egy meghatározott kvóta-
rendszer alapján.

A SESZ tagja lehet a régió bármely 
állama, amely vállalja az alapdokumen-
tumban rögzített célkitűzéseket és alap-
elveket, valamint eleget tesz a szerve-
zet struktúrájához szorosan kapcsolódó 
egyéb nemzetközi szerződéseknek és 
követelményeknek. A felvételi eljárás so-
rán a jelentkező állam hivatalos kérelmet 
terjeszt be a Külügyminiszterek Taná-
csához (pontosabban: a hivatalban lévő 
elnökéhez), amely továbbítja azt az Ál-
lamfői Tanácsnak, s az dönt a felvételről.

A SESZ párbeszédet folytathat, bizo-
nyos esetekben együttműködést is köthet 
a szervezethez nem tartozó (akár Ázsián 
kívüli) államokkal és nemzetközi szerve-
zetekkel, továbbá megfigyelő és dialógus 
partner státuszt adományozhat.

A SESZ szervei a felmerülő ügyekről 
konszenzusos szavazással döntenek, ez 
alól kivételt képez a tagfelvételi eljárás 
felfüggesztése, illetve egy már részes 
állam kizárása. Ez utóbbi esetben a kon-
szenzus mínusz egy szavazási elv érvé-
nyesül, vagyis a szervezet az érintett or-
szág beleegyezése nélkül is hozhat dön-
téseket. Az illetékes szervek határozatait 
a tagállamok a nemzeti törvényeikkel 
összhangban kötelesek végrehajtani.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet 
alapító okiratának elfogadását (2002. jú-
nius 7.) követő évet a nemzetközi politi-
kában az Egyesült Államok iraki beavat-
kozása dominálta, amely „begyűrűzött” 
a világ minden régiójába, és valamilyen 
formában ott tükröződött valamennyi 
világpolitikai eseményben. Így történt a 
SESZ soron következő csúcstalálkozó-
jával is, amelyet végül Moszkvába hív-
tak össze, 2003. június 16-ára (holott az 
előzőt is Oroszországban tartották, csak 
akkor Szentpéterváron). Az államfők 
elbizonytalanodására utal, hogy a közös 
nyilatkozat eléggé semmitmondóra si-
keredett: Irakkal kapcsolatban arra szo-
rítkozott, hogy az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének kell a kezébe vennie az 
ország jövőjének formálását. A nyilatko-
zat egyébként is minden vonatkozásban 
az ENSZ szerepének a fontosságát hang-
súlyozta.
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A következő fontos állomás a szer-
vezet életében a 2004. június 17-én, 
Üzbegisztán fővárosában, Taskentben 
tartott csúcstalálkozó volt, amikor is 
a tagállamok ratifikálták a Szabály-
zat a megfigyelői státuszról a Sanghaji 
Együttműködési Szervezetben című do-
kumentumot. Ez – a SESZ alapdoku-
mentumával összhangban – meghatároz-
za a megfigyelői státusz megszerzésének 
a lehetőségét, amelyért bármely ország 
vagy nemzetközi szervezet folyamodhat, 
amennyiben tiszteletben tartja a tagálla-
mok szuverenitását, területi integritását 
és egyenrangúságát, elfogadja a szerve-
zet célkitűzéseit és alapelveit. Az érde-
kelt állam (nemzetközi szervezet) a főtit-
kárnak címzett hivatalos levelét eljuttat-
ja a Külügyminiszterek Tanácsához. Az 
javaslatot fogalmaz meg, amely alapján a 
végső döntést az Államfői Tanács hozza 
meg. A megfigyelői státusszal rendel-
kező tagok különböző jogokkal bírnak: 
részt vehetnek a Külügyminiszterek Ta-
nácsa és az Államfői Tanács ülésein, a 
közös katonai gyakorlatokon, illetve be-
tekinthetnek a szervezet azon dokumen-
tumaiba, amelyeket az nem minősített 
titkosnak.13

A taskenti csúcstalálkozón a részes 
államok el is fogadták a megfigyelői 
státuszra pályázó első állam, Mongólia 
jelentkezését. A következő államfői ta-
lálkozón pedig – amelyet 2005. júliusban 
tartottak a kazahsztáni Asztanában – In-
diát, Iránt és Pakisztánt választották be 
a megfigyelői státusszal rendelkező álla-
mok közé. A kazah államfő, Nurszultán 
Nazarbájev – talán némi túlzással – a 

következőt nyilatkozta akkor: „a tárgya-
lóasztalnál ülő államfők az emberiség fe-
lét képviselik”14. Ez a kijelentés valóban 
megdöbbentőnek tűnik, ha figyelembe 
vesszük, hogy csupán tíz állam népessé-
géről volt szó.

A kazahsztáni találkozón a résztvevők 
egy nyilatkozatot fogadtak el, amelyben 
az üzbég és a kirgiz katonai támaszpon-
tok elhagyására szólították fel az Afga-
nisztánban szolgáló nemzetközi erőket 
(lényegében az Egyesült Államokat).15

A szervezet történetének egyik fontos 
lépéseként 2005. november 4-én írták 
alá a SESZ–Afganisztán Kapcsolattartó 
Csoport megalakításáról szóló megálla-
podást Pekingben. A csoportot azzal a 
céllal hozták létre a szerződő felek, hogy 
Afganisztán újjáépítését elősegítsék, il-
letve a mindannyiukat érdeklő témák 
megvalósításában együttműködjenek – 
ilyenek voltak kezdetben a gazdasági és 
kereskedelmi együttműködések, melyek 
később kiegészültek terrorista- és kábító-
szer-ellenes kooperációval is.16

2006-ban ismét Sanghajban tartották 
az esedékes csúcstalálkozót, amelynek 
központi témája az energiabiztonság volt. 
Ehhez a rendezvényhez egyetlen igazán 
jelentős elhatározás fűződik: az államfők 
bevezették a Sanghaji Együttműködési 
Szervezet bővítési (tagfelvételi) mora-
tóriumát. A ki nem mondott cél az volt, 
hogy ily módon akadályozzák meg az 
előző évben megfigyelői státuszt elnyert 
Irán csatlakozását, s ezzel elkerüljék a 
nyílt konfrontációt az Egyesült Államok-
kal (amely egyre inkább Irán-ellenes 
álláspontra helyezkedett Teheránnak 
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a fegyvergyártás gyanújára okot szol-
gáltató nukleáris programja miatt). Ám 
a SESZ formálisan amúgy sem vehet fel 
a tagjai sorába olyan államot, amellyel 
szemben ENSZ-szankciók vannak ér-
vényben.

A 2007. augusztus 15–16-án tartott 
csúcstalálkozón, amelynek Biskek (Kir-
gizisztán) adott otthont, két fontos do-
kumentumot is ratifikáltak: az egyik a 
Szerződés a hosszú távú jószomszédsági, 
baráti viszonyról és együttműködésről, 
a másik pedig a Biskeki nyilatkozat. Az 
előbbi megállapodás három fontos, a 
SESZ egészét érintő kérdésben foglalt ál-
lást. Ezek:

• Az ENSZ Közgyűlése által támo-
gatott, az öt közép-ázsiai ország 
által 2006. szeptember 8-án aláírt 
Szerződés az atomfegyvermentes 
közép-ázsiai térségről című egyez-
ményben foglaltak továbbvitele 
(amelynek értelmében a részes ál-
lamok lemondanak az atomfegy-
verek birtoklásáról, előállításáról, 
beszerzéséről, az azzal való fenye-
getésről, ugyanakkor támogatják a 
nonproliferációs rezsimeket és az 
atomenergia békés célú felhaszná-
lását).

• Az Afganisztánból a részes álla-
mokba illegálisan becsempészett 
narkotikumok problémája, amely-
nek megoldására a kábítószer-elle-
nes együttműködés megerősítését 
javasolták a tagállamok.

• Az energiaszektor fontossága. Az 
államfők megállapodtak arról, 
hogy e téren törekedni fognak a 

megbízható és kölcsönösen előnyös 
partnerség erősítésére.17

A Biskeki nyilatkozat felvetette az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének a re-
formját, bár konkrét elképzeléseket ezzel 
kapcsolatban nem közölt.

Érdekességként megemlíthető, hogy a 
csúcstalálkozón részt vettek India, Irán 
és Mongólia (mint megfigyelő státuszban 
lévő államok) magas rangú képviselői, 
illetve Afganisztán és Türkmenisztán el-
nöke (mint meghívottak). Megjegyzendő 
még, hogy Cseljabinszk térségében a hat 
tagállami elnök megtekintette az eddigi 
legnagyobb közös hadgyakorlatot (Béke-
művelet-2007).18

2008. augusztus 28-án Dusanbe, Tá-
dzsikisztán fővárosa adott otthont az Ál-
lamfői Tanács értekezletének, amelyen 
ratifikálták a Szabályzat a dialógus part-
nerségi státuszról elnevezésű dokumen-
tumot, valamint a Dusanbei nyilatkoza-
tot. Az utóbbiban az államfők kifejtették 
véleményüket a rakétavédelmi rendszer-
rel kapcsolatban is, és – burkoltan bár, de 
minden kétséget kizáróan – kritizálták, 
hogy az Egyesült Államok annak egyes 
elemeit Kelet-Közép-Európába kíván-
ta telepíteni. A 2008. augusztus elején 
lezajlott grúz–orosz fegyveres konf-
liktussal kapcsolatban a dokumentum 
megállapította, hogy a SESZ tagállamai 
örömmel fogadják az augusztus 13-án 
Moszkvában aláírt alapelveket – amelyek 
a dél-oszétiai konfliktus rendezését hiva-
tottak szolgálni –, valamint Oroszország 
aktív szerepét és a régió biztonságának 
a szavatolásához való hozzájárulását. 
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Emellett a nyilatkozat kulcsfontosságú 
megoldandó problémaként említette Af-
ganisztánt, konkrétan a drogtermelést és 
a drogcsempészést, amellyel kapcsolat-
ban a NATO vezette nemzetközi misszió 
(International Security Assistance Force, 
ISAF) felelősségét hangsúlyozta.

A „dialógus partnerországok” pozíció-
járól szóló dokumentum – összhangban 
a SESZ alapokmányával – megállapítja, 
hogy bármely ország vagy szervezet di-
alógus partner státuszt kaphat, amennyi-
ben elfogadja a Sanghaji Együttműködé-
si Szervezet alapelveit és célkitűzéseit. 
A felvételi eljárás azonos a megfigyelői 
státuszt elérni kívánó országok esetében 
leírtakkal. A dialógus partnerek jogai: 
részt vehetnek az együttműködési terüle-
tekért felelős szakminiszterek találkozó-
in, a munkacsoportok ülésein, megkap-
hatják az ott készült dokumentumokat, 
emellett terjeszthetik, közreadhatják a 
saját dokumentumaikat.

Figyelemre méltó, hogy a csúcstalálko-
zó küszöbén találgatások láttak napvilá-
got a bővítési moratórium esetleges fel-
függesztéséről. Irán ugyanis – a felvételi 
stoppal mit sem törődve – néhány héttel a 
csúcs előtt benyújtotta a csatlakozási ké-
relmét. A találkozón azonban az Orosz-
országi Föderáció külügyminisztere cá-
folta a moratórium feloldásával kapcsola-
tos híreszteléseket.

A 2008-as csúcstalálkozón elfogadtak 
egy elvi jelentőségű dokumentumot is, 
Egyezmény a Sanghaji Együttműködési 
Szervezet tagállamainak együttműködé-
séről címmel. E nyilatkozat megtestesü-
léseként 2009 áprilisában Tádzsikisztán 

területén egy terroristaellenes törzsve-
zetési gyakorlatot tartottak, árpilis 29-
én pedig a SESZ-tagországok védelmi 
miniszterei Moszkvában találkoztak. 
Ez utóbbin a résztvevők megtárgyalták 
a nemzetközi és a regionális biztonság 
aktuális kérdéseit, valamint elfogadták a 
Tervezet a SESZ-tagállamok védelmi mi-
niszteri együttműködéséről a 2010–2011-
es évekre elnevezésű dokumentumot. 
Ebben vázolták a részes államok közötti 
együttműködési területeket, mint példá-
ul: egyesített terroristaellenes katonai 
kiképzések, munkacsoportok létrehozása 
a tapasztalatok feldolgozására, békefenn-
tartó műveletekben való részvétel.

2009. június 15–16-án rendezték meg 
az Államfői Tanács kilencedik csúcs-
találkozóját, amelynek Jekatyerinburg 
adott otthont. Az államfők aláírták a 
Jekatyerinburgi nyilatkozat nevű do-
kumentumot,19 amelynek főbb pontjai a 
nukleáris fegyverekkel kapcsolatosak. 
A tagállamok kifejtették, hogy a nem-
zetközi békére és biztonságra leselkedő 
legnagyobb veszélynek a nukleáris fegy-
verek ellenőrizetlen terjedését (közismert 
megnevezéssel: proliferáció) tekintik, s 
ezért üdvözlik a közép-ázsiai atomfegy-
vermentes övezetről szóló, 2009. március 
21-én életbe lépett szerződést. Másrészt 
pozitív fejleményként utaltak a START-3, 
az amerikai és orosz hadászati támadó 
fegyverrendszerek csökkentését célzó 
szerződés előkészítésére, harmadrészt 
pedig kiálltak a Koreai-félsziget atom-
fegyver-mentesítése mellett.20 A nyilat-
kozat még egy nemzetközi eseményt 
említett: az államfők üdvözölték a Srí 
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Lankán bekövetkezett fegyvernyugvást, 
amely lezárta a szigetországban több év-
tizede folyó polgárháborút. A csúcstalál-
kozón a dialógus partnerországok sorába 
beválasztották az első két államot: Fehér-
oroszországot (Belarusz) és az immár bé-
kés Srí Lankát.21

A kompetens szakminiszterek talál-
kozóin még két fontos nemzetközi szer-
ződést fogadtak el 2009-ben. Az egyik 
a Közös kezdeményezés a multilaterális 
gazdasági együttműködés növelésére, 
a globális pénzügyi-gazdasági válság 
következményeinek felszámolására, a 
másik pedig a Közös nyilatkozat a fertő-
ző betegségek elleni harcról a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet régiójában. 
Az utóbbi dokumentumban – amely jól 
példázza az együttműködés sokoldalúsá-
gát – a tagállamok egészségüggyel fog-
lalkozó miniszterei szükségesnek talál-
ták a fertőző betegségek elleni harc terén 
a kölcsönösen előnyös együttműködés 
megkezdését (a laboratóriumi hálózatok 
lehetőségeinek a bővítése, a fertőző be-
tegségekre, illetve a járványokra vonat-
kozó információk megosztása).

2010. április 23-án Taskentben ülésez-
tek a Sanghaji Együttműködési Szerve-
zet biztonságért felelős miniszterei. Az 
összejövetelen a résztvevők megvitatták 
a térség biztonságával és stabilitásával 
kapcsolatos aktuális álláspontokat, és 
a szokásos ügyek – a terrorizmus és az 
illegális kábítószer-csempészet – mellett 
első alkalommal beemelték a napirend 
témái közé az internetes terrorizmust is. 
Ez újszerű megközelítésre vallott, hiszen 
a SESZ korábban soha nem foglalkozott 

hivatalosan sem az internetes terroriz-
mussal, sem az információs biztonsággal, 
sem a modern kor más, a korszerű tech-
nológiákkal kapcsolatos kihívásaival.

A 2010. évi taskenti csúcstalálkozó 
(június 10–11.) kiemelkedő jelentőségű 
eseménye volt, hogy a SESZ és az ENSZ 
aláírta a Közös nyilatkozat az együttmű-
ködésről című dokumentumot, amelyet 
az ENSZ Közgyűlése még 2009. decem-
ber 18-án, egyhangúlag fogadott el.22 A 
nyilatkozat az alábbi fő megállapításokat 
tartalmazza:

• Az ENSZ és a SESZ főtitkára 
egyetért abban, hogy a nemzetkö-
zi béke és biztonság legfőbb leté-
teményese az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Biztonsági Tanácsa, 
összhangban az ENSZ Alapokmá-
nyával.

• A további együttműködés legfőbb 
célja, hogy a jövőben felmerülő fe-
nyegetéseket és kihívásokat a nem-
zetközi közösség különböző intéz-
ményei közösen oldják meg.

• A nemzetközi békét és bizton-
ságot elsősorban a követke-
ző területeken kell biztosítani: 
konfliktusmegelőzés és -ke-
zelés, harc a terrorizmus el-
len, a tömegpusztító fegyverek 
proliferációjának megakadályozá-
sa, a határokon átnyúló bűnözés 
– ezen belül az illegális kábítószer- 
és fegyvercsempészet – elleni harc.

• A két szervezet együttműködik a 
fenntartható gazdasági, kulturális, 
társadalmi és humanitárius fejlő-
dés előmozdítása érdekében.
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• A két szervezet kölcsönösen támo-
gatja egymást a közös érdeklődési 
területeken (például a kommuniká-
ció és az információ).

Következő alkalommal Kazahsztán fő-
városában, Asztanában gyűltek össze a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet tag-
államainak vezetői, 2011. június 14–15-
én. A tanácskozás legfontosabb témáit 
a regionális biztonság megteremtése, a 
kábítószer-kereskedelem elleni küzde-
lem, az afganisztáni helyzet, valamint a 
gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzé-
sének a lehetőségei jelentették. A szerve-
zet megalakításának tizedik évfordulója 
alkalmából a találkozón megfigyelőként 
jelen voltak India, Irán, Mongólia és Pa-
kisztán képviselői is.

A tagállamok elfogadták az Asztanai 
nyilatkozatot, amelyben elégedettségü-
ket fejezték ki az addig elért eredmények 
kapcsán, továbbá kijelölték a fejlődés 
kívánatos irányvonalait. Külön foglal-
koztak az észak-afrikai helyzettel (egy-
értelműen az „arab tavasznak” nevezett 
eseménysorozat kapcsán). A nyilatkozat 
ismét elítélően szólt az Egyesült Államok 
által tervezett rakétavédelmi rendszerről.

A csúcstalálkozón közös projekteket 
helyeztek kilátásba a közlekedés, a kom-
munikációs infrastruktúra, a mezőgaz-
daság, az energiatakarékos technológiák, 
a kereskedelem, valamint a turizmus te-
rületén.23

A SESZ államfői legközelebb 2012. jú-
nius 6–7-én, Pekingben üléseztek. A meg-
beszélésen részt vettek a négy megfigye-
lő státuszú állam, valamint – a házigazda 

Kína vendégeként – Afganisztán és 
Türkmenisztán magas rangú képviselői, 
továbbá jelen volt az ENSZ-főtitkár kü-
lönleges megbízottja, a FÁK Végrehajtó 
Bizottságának elnöke, az Eurázsiai Gaz-
dasági Közösség (EGK) és a Kollektív 
Biztonsági Szerződés Szervezetének 
(KBSZSZ) főtitkára is.24

Az állam- és kormányfők meghatároz-
ták a SESZ középtávú fejlesztési straté-
giájának főbb irányait, és értékelték az 
előző csúcs óta rendezett szakminiszte-
ri találkozók eredményét. (Az eltelt egy 
év folyamán a rendkívüli helyzetekért, 
a külgazdasági kapcsolatokért, illetve a 
közlekedésért felelős minisztériumok ve-
zetői, a védelmi, a külügy- és a pénzügy-
miniszterek tanácskoztak, és találkoztak 
a tagállamok Biztonsági Tanácsainak a 
vezetői is.)

A pekingi csúcs résztvevői megálla-
podtak a SESZ közös fejlesztési bankjá-
nak a létrehozásáról. Kifejezték készsé-
güket a térség energiabiztonságának a 
biztosítására. Egyetértettek abban, hogy 
– tekintettel a szervezethez csatlakozni 
kívánó országok törekvéseire – fontos a 
szükséges jogi, pénzügyi és adminisztra-
tív feltételek kimunkálásának a mielőbbi 
befejezése. Továbbá felvették a megfigye-
lők sorába ötödik országként Afganisz-
tánt (amellyel a Kapcsolattartó Csoport 
formájában 2005 óta létezett intézmé-
nyes viszony), a dialógus partnerek közé 
pedig harmadikként Törökországot.25

A 2013-as csúcstalálkozóra, amelynek 
házigazdája Kirgizisztán volt, szokatlan 
módon nem nyáron, hanem szeptember 
13-án került sor, s a végén a résztvevők 



60 Külügyi Szemle

Nagy László

kiadták a Biskeki nyilatkozatot, amely-
nek lényegi megállapításai az alábbiak:

• A már életbe lépett Megállapodás 
a hosszú távú jószomszédságról, 
barátságról és együttműködésről 
hozzájárul a térség szilárd békéjé-
hez és közös felvirágzásához.

• A nemzetközi kapcsolatok jelentős 
változáson mennek át; erősödnek 
az instabilitás tényezői; a globális 
kihívások és veszélyek határokon 
átívelő jelleget öltöttek; sok regio-
nális és lokális konfliktus továbbra 
is megoldatlan maradt.

• A nemzetközi és a regionális konf-
liktusok kezelésében kizárólag a 
politikai-diplomáciai eszközök al-
kalmazhatóak, a nemzetközi jog 
normáinak megfelelően, az ENSZ 
Alapokmányának szellemében, az 
erő alkalmazásának vagy az azzal 
való fenyegetésnek a kizárásával.

• Szükség van az ENSZ reformjára 
ahhoz, hogy növekedjen a haté-
konysága, és képes legyen időben 
reagálni a jelentkező kihívásokra. 
A Biztonsági Tanács reformja kap-
csán maximális egyetértésre kell 
jutniuk az érdekelt államoknak, és 
folytatniuk kell a konzultációkat 
a komplex megoldás kimunkálása 
érdekében.26

• A SESZ tagállamai továbbra is 
céltudatos küzdelmet folytatnak 
a terrorizmus, a szélsőségesség, 
a szeparatizmus jelenségével, az 
illegális fegyver-, kábítószer- és 
emberkereskedelemmel, a szerve-
zett bűnözéssel, az információs 

biztonságot fenyegető tevékeny-
séggel, valamint az illegális migrá-
cióval szemben.

• A tagállamok fellépnek annak érde-
kében, hogy Afganisztánban függet-
len, szuverén, békés államot építse-
nek, amely mentes a terrorizmustól 
és a kábítószer-bűnözéstől. Ebben 
döntő szerepet kell játszania az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének.

• A tagállamok mélységesen aggód-
nak az Észak-Afrikában és a Kö-
zel-Keleten, elsősorban a Szíriában 
kialakult helyzet miatt. Fellépnek 
a szíriai konfliktus mielőbbi meg-
oldása érdekében, az állam szuve-
renitásának a szem előtt tartásával, 
az ENSZ által jóvá nem hagyott 
(katonai) beavatkozás kizárásával, 
s egy, a hatalom és az ellenzék kép-
viselői közötti széles körű politikai 
párbeszéd beindításával.

• A SESZ-országok nyugtalanságu-
kat fejezik ki Irán kapcsán is. Úgy 
vélik, a katonai erő alkalmazásával 
való fenyegetés, illetve az egyol-
dalú gazdasági szankciók beveze-
tése elfogadhatatlan. Határozottan 
kiállnak a probléma tárgyalásos 
megoldása, a „hatok” konzultáci-
óinak folytatása, dinamikájának 
fenntartása mellett.27

• A tagállamok fellépnek azért, hogy 
a hatoldalú tárgyalásokat mielőbb 
indítsák újra a Koreai-félszigettel 
kapcsolatos nukleáris veszélyhelyzet 
megoldása érdekében, a béke és a 
nyugalom megőrzése, a félsziget atom-
fegyvermentessé tétele céljából.28
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• A szervezet állam- és kormányfői 
megbízták a Külügyminiszterek 
Tanácsát, hogy dolgozza ki a tag-
felvételi eljárás pontosított szabá-
lyait.29

A SESZ következő csúcstalálkozójá-
nak 2014. szeptember 11–12-én Tádzsi-
kisztán fővárosa, Dusanbe adott otthont. 
A kétnapos találkozó egyik legfontosabb 
eredménye a Külügyminiszterek Ta-
nácsa által a különféle státuszok (teljes 
jogú tagság, megfigyelő, dialógus part-
ner) elnyerésére vonatkozóan kidolgozott 
szabályok elfogadása volt. A napirenden 
szerepelt az afganisztáni, a szíriai (közel-
keleti) és az ukrajnai helyzet is.

A Sanghaji Együttműködési Szerve-
zet államfőinek 2015-ös találkozóját az 
oroszországi Ufában, Baskíria főváro-
sában tartották (közvetlenül a BRICS-
országok hetedik, ugyanoda összehí-
vott csúcstalálkozója után).30 A SESZ-
országok a teljes jogú tagok körébe új 
államot nem fogadtak be (bár szakértők 
korábban azt feltételezték, hogy erre is 
sor kerül India és Pakisztán, esetleg Irán 
esetében), viszont konszenzusra jutottak 
a két India és Pakisztán egyidejű felvéte-
léről. Ugyanakkor bizonyos átrendeződés 
ment végbe a „társult” országok, tehát a 
második sorba tartozó megfigyelők és a 
harmadik vonalat alkotó dialógus partne-
rek között. Az eredmény a következő lett:

• A megfigyelők köre kibővült a 
korábban „harmadik vonalas” 
Belarusz előresorolásával, így már 
hatan tartoztak közéjük: Afganisz-
tán, Belarusz, India, Irán, Mongó-
lia és Pakisztán.

• Belarusz kiválása ellenére, új ál-
lamok meghívásának eredménye-
képpen hatra nőtt a dialógus part-
nerek köre is: Azerbajdzsán, Kam-
bodzsa, Nepál, Örményország, Srí 
Lanka és Törökország.31

A 2016-os csúcstalálkozót Üzbegisz-
tán fővárosában, Taskentben tartották. 
A résztvevők megvitatták a Sanghaji 
Együttműködési Szervezetnek a fennál-
lása 15 éve alatt folytatott tevékenységét. 
A tagállamok és a megfigyelői státusz-
ban lévő országok elnökein kívül – meg-
hívottként – részt vett a rendezvényen 
Türkmenisztán elnöke, az ENSZ főtit-
kárhelyettese, a Független Államok Kö-
zössége Végrehajtó Bizottságának elnöke 
(titkár), a Kollektív Biztonsági Szerző-
dés Szervezete, illetve a Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetségének (Association of 
Southeast Asian Nations, ASEAN) főtit-
kára.

A csúcstalálkozón három dokumentu-
mot fogadtak el: az első Taskenti nyilat-
kozat, a második A 2016–2020-ra vonat-
kozó tevékenységi terv (a SESZ 2025-ig 
tartó fejlesztési stratégiájának megvaló-
sítása érdekében), a harmadik pedig 
A SESZ tagállamainak fejlesztési prog-
ramja a turizmus terén.32

A csúcstalálkozó idején egyebek között 
egy háromoldalú találkozó is zajlott a 
kínai, a mongol és az orosz elnök rész-
vételével, amelyen aláírták a Kína–Mon-
gólia–Oroszország kereskedelmi folyosó 
létrehozásáról szóló megállapodást.

A figyelem középpontjában ezúttal is 
az új tagok felvételével kapcsolatos fej-
lemények álltak. De csak annyi történt, 
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hogy India és Pakisztán vezetője szán-
déknyilatkozatot írt alá, amelyben hiva-
talossá tették a csatlakozási elhatározásu-
kat. (Irán kimaradt ebből, annak ellenére, 
hogy már 2008-ban beadta tagfelvételi 
kérelmét.)

Igazi mérföldkőnek bizonyult viszont 
a 2017 júniusában Asztanában, a kirgiz 
fővárosban tartott csúcstalálkozó. Min-
denekelőtt a szervezet India és Pakisztán 
felvételével nyolctagúra bővült. A SESZ 
lett – mind a tagországok területét, mind 
lakosságuk összlétszámát tekintve – a 
legnagyobb regionális szervezet (lásd 2. 
táblázat). Ez utóbbi a Föld lélekszámá-
nak majdnem a felét adja, területük pedig 
az eurázsiai masszívum 80 százalékát. 
2017-től a tagjai között található négy 
atomhatalom is. A tagországok gazdasá-
gi potenciálja szintén figyelemreméltó: a 
nyolcuk GDP-je összesítve a világ-GDP 
körülbelül egynegyedét teszi ki.

A Sanghaji Ötökhöz tulajdonképpen 
csak 2001-ben csatlakozott a hatodik or-
szág (Üzbegisztán), és az újabb tagfelvé-
telre 16 évet kellett várni.

Meg kell említenünk egy fontos geo-
politikai aspektust is. Oroszország ki-
tartóan szorgalmazta India felvételét a 
Sanghaji Együttműködési Szervezetbe. 
Ebben szerepet játszhatott a régóta ápolt 
baráti viszonya az országgal, de legalább 
ennyire az a tény is, hogy Peking túlsú-
lya egyre nyomasztóbbá vált Moszkva 
számára (India pedig kellő ellensúlyt ké-
pezhet Kína „túloldalán”). Természete-
sen a moszkvai vezetők tisztában voltak 
azzal, hogy Peking csak úgy fogadja el 
India tagságát, ha egyidejűleg Pakisztán 
– Kína régi szövetségese – szintén teljes 
jogú taggá válik (hogy ellensúlyt képez-
zen India „túloldalán”). A háttéralkuk fo-
kozatosan megérlelték a bővítést.34

Ország Terület
(km2)

Népesség
(millió fő)

Várható 
éves 

növekedés 
(%)

GDP
(milliárd 
dollár)

GDP 
(milliárd 
dollár) 
PPS

GDP
(fő/

dollár) 
PPS

Világ-
sorrend
(GDP/fő 
alapján)

India 3.287.263 1.281.936 1,2 2.256 8.662 6.600 160.
Kazahsztán 2.724.900 18.557 1,0 133,8 451,3 25.100 77.
Kirgizisztán 199.951 5.789 1,1 6,55 21,5 3.500 184.
Kína 9.596.960 1.379.303 0,4 11.220 21.290 15.400 106.
Oroszország 17.098.242 142.258 -0,1 1.280 3.751 26.500 72.
Pakisztán 796.995 204.925 1,4 284,2 988,2 5.100 171.
Tádzsikisztán 144.100 8.469 1,6 6,92 26 3.000 193.
Üzbegisztán 447.400 29.749 0,9 66,5 205,7 6.600 159.
Összesen 34.295.800 3.070.986 15.254 35.395 11.530

2. táblázat
A SESZ tagországainak alapadatai33
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A bővítés kapcsán érdemes leszögez-
nünk, hogy a megfigyelői státusz a teljes 
jogú tagság tényleges „előszobája”, s e 
kategóriában jelenleg négy ország ta-
lálható: Afganisztán, Belarusz, Irán és 
Mongólia. Közülük elsősorban Irán ér-
deklődik a belépés iránt; Afganisztán – a 
sajátos problémái, a polgárháborús hely-
zet elhúzódása és a területén állomásozó 
külföldi csapatok miatt – aligha jöhet 
számításba, Belarusz és Mongólia pedig 
nem jelzett komoly belépési szándékot. 
A dialógus partneri státuszban lévő hat 
ország közvetlenül nem nyerhet felvételt, 
először át kell kerülniük a megfigyelők 
közé. Közülük például Örményország 
jelezte ebbéli szándékát,35 de hasonló jel-
zéssel élt Azerbajdzsán is.36

Célszerű Törökország esetére külön is 
kitérni. Köztudott, hogy Ankara évtize-
dek óta tárgyal Brüsszellel az európai 
uniós csatlakozásról (miután a NATO-
nak 1952 óta tagja). Az egyeztetések 
nehézkesen haladnak előre, mivel az EU 
vezető tagállamai maguk is ambivalen-
sen viszonyulnak e bővítési lépéshez. 
Törökország és Nyugat-Európa (vala-
mint az Egyesült Államok) viszonya 
különösen megromlott a 2016. júliusi 
elvetélt puccskísérletet követő megtorló 
intézkedések miatt. Ezzel párhuzamo-
san viszont látványosan javultak Anka-
ra kapcsolatai Moszkvával. Törökország 
már évek óta „zsarolta” az Európai Uni-
ót, hogy a tagfelvételi folyamata jegelése 
miatt a Sanghaji Együttműködési Szer-
vezettel fűzi szorosabbra kapcsolatait 
(a török vezetés végső célja a teljes jogú 
tagság a szervezetben). Azonban a SESZ 

– egyelőre – nem tett jelzésértékű gesz-
tust, s a törökök a dialógus partnerek 
csoportjában maradtak.

A Sanghaji Együttműködési Szerve-
zet iránt érdeklődő államok közé tartozik 
Egyiptom (afrikai országként), Szíria, 
Irak, Izrael, a Maldív-szigetek és Vietnam. 
Ezek az országok különböző időpontok-
ban és különböző szinteken, fórumokon 
juttatták kifejezésre a közeledési szándé-
kukat. Sőt, rövid ideig Ukrajna is ebbe a 
csoportba tartozott (európai országként), 
de a 2013–2014-es belpolitikai válság és 
az azt követő események levették a kér-
dést az ukrán politikai napirendről.

A 2017-es csúcstalálkozónak a tagfel-
vételen kívül más „szenzációja” is volt, 
mégpedig egyértelműen gazdasági jelle-
gű: a tagállamok lényegében elfogadták 
Hszi Csin-ping kínai elnöknek a törté-
nelmi „selyemút” újjáélesztéséről szóló 
elképzelését. A kínai vezető által 2013 
óta több fórumon és több alkalommal 
is körvonalazott kezdeményezés erede-
tileg (angol forrásokban) Belt and Road 
Initiation néven vált ismertté, idővel a 
megnevezés többször is módosult, a ma-
gyar szakirodalmi források Egy övezet, 
egy út néven említik.37

Hszi elnök merész tervei szerint egy-
két évtizeden belül olyan, több mint hat-
van országot érintő gazdasági övezet jön 
létre, amely újradefiniálja Kína ázsiai, 
európai és afrikai kapcsolatrendszerét. 
Az övezet több új, illetve már meglévő 
közút, vasút, olaj- és gázvezeték, vala-
mint optikai hálózatok összekapcsolásá-
ból áll, s ipari parkokkal, logisztikai köz-
pontokkal és tengeri kikötőkkel egészül 
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ki. Az infrastruktúra mellett a program 
részét képezi a kereskedelmi, befektetési 
és pénzügyi együttműködés is. A szá-
razföldi övezet összesen hat gazdasági 
folyosóból áll, amelyek az új gazdasági 
kapcsolatrendszer artériáiként foghatók 
fel. A legészakibb folyosó Mongólián és 
Oroszországon, a következő pedig Kö-
zép-Ázsián át éri el Európát. Ugyanak-
kor a program fontos eleme a „tengeri se-
lyemút”, amely jól kiegészíti a prioritást 
élvező szárazföldi összeköttetéseket.

Ezt az elképzelést tette magáévá a 
SESZ 2017. évi csúcstalálkozója.

A SESZ tagállamainak
fegyveres erői

A 2017-es bővítéssel a Sanghaji Együtt-
működési Szervezet tagjainak sorába tar-
tozik a hét deklarált atomhatalom közül 

négy.38 Ugyanakkor a SESZ négy másik 
tagállama (a meghívottak kategóriájába 
tartozó Türkmenisztánnal együtt) része 
a 2009-től létező közép-ázsiai atom-
fegyvermentes övezetnek. A hagyo-
mányos fegyveres erők tekintetében is 
rendkívül eltérő mutatókkal rendelkez-
nek: például Tádzsikisztán katonasága 
mindössze 9000 főből áll, miközben 
szintén a tagok között található a világ 
legnagyobb létszámú hadseregét fenn-
tartó Kína, illetve az ugyancsak az át-
lagnál jóval több fegyverest hadrendbe 
állító Oroszország és India. Így érthető, 
hogy a SESZ-tagállamok fegyveres erő-
inek összlétszáma igen imponáló. Az 
eszközpark korszerűsége viszont eléggé 
változatosnak mondható. A kapcsolódó 
statisztikai adatokat a 3. táblázat tartal-
mazza.39

Megjegyzés: Az adatok döntő hányada a Military Balance 2017 kiadványból származik.44

Ország

Védelmi 
kiadások 
(milliárd 
dollár)

Fegyveres 
erők 

létszáma 
(ezer fő)

Száraz-
földi 

csapatok 
(ezer fő)

Hadi-
tenge-
részet 
(ezer 
fő)

Légierő 
és lég-

védelem 
(ezer fő)

Rakéta-
csapatok 
(ezer fő)

Össz-
haderő-

nemi 
(ezer 
fő)

Para-
militáris 

erők 
(ezer 
fő)

India 51,5 1395 1200,0  58 127,0 1400
Kazahsztán 1,1 39 20,0    3   12,0 31
Kirgizisztán 0,1 11 8,5     2,4 9
Kína 145,0 2183 1150,0   23540 398,0 100 30041 660
Oroszország 58,9 831 270,0 150   210,042 50 15043 659
Pakisztán 7,5 654 560,0  24   70,0 282
Tádzsikisztán 0,1 9 7,3     1,5 8
Üzbegisztán 1,2 48 24,5     7,5 16 20
Összesen 265,4 5170 3070

3. táblázat
A tagállamok fegyveres erői



2018. ősz 65

Egy ázsiai biztonságpolitikai intézmény

Következtetések

Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy egy 
– kezdetben a széles közvélemény szá-
mára az ingerküszöböt is alig átlépő – 
államközi szerződés megkötése, illetve 
azzal a Sanghaji Ötök elnevezésű szer-
vezet 1996-os megalakulása elindította 
a részes államokat a szoros, sokoldalú 
együttműködés felé. Ez a folyamat a szé-
lesen értelmezett eurázsiai térség államai 
között játszódott le, s a 2001 óta a Sang-
haji Együttműködési Szervezet nevet 
viselő intézmény ma már a nemzetközi 
élet megkerülhetetlen szereplői közé tar-
tozik: olyan gazdasági, biztonsági, poli-
tikai szervezetté nőtte ki magát, amely 
megfelel a 21. század kihívásainak és kö-
vetelményeinek.

A SESZ tagállamainak az összlakos-
sága meghaladja a 3 milliárd főt, ez a 
Föld népességének 40 százaléka. Sokkal 
csekélyebb a részesedésük a világ ösz-
szesített termeléséből (bár közéjük tar-
tozik a közelmúltban a második legna-
gyobb gazdasági hatalommá vált Kína), 
és természetesen nem mérvadó a katonai 
kiadások volumene sem: a szervezetre 
vonatkozó összesített érték a világ éves 
ilyen jellegű ráfordításainak (körülbelül 
1500 milliárd dollár) mintegy hatodré-
sze, miközben csupán az Egyesült Ál-
lamoké meghaladja a 40 százalékot (évi 
600 milliárd dollárt).45 Ezzel szemben a 
SESZ-országok összességében ötmillió 
főt meghaladó hadsereggel rendelkez-
nek, továbbá hárommilliós paramilitáris 
erővel. S ne feledkezzünk meg a nuk-
leáris képességekről sem: a szervezetet 

erősíti két klasszikus atomhatalom (Kína 
és Oroszország) mellett két „új” is (India 
és Pakisztán).

A szervezet tagországai hatalmas föld-
területet mondhatnak magukénak, mint-
egy 40 millió négyzetkilométert. Ez a hat 
kontinens területének (közel 150 millió 
km2) több mint egynegyede, és a jeges 
tundráktól a szubtrópusi térségekig min-
den megtalálható benne. A térség igen 
jelentős hányadát azonban terméketlen 
hegyvidékek vagy sivatagok alkotják.

Az országok minden tekintetben óriá-
si szóródást és sokszínűséget mutatnak. 
Vannak köztük fejlett, jelentős iparral 
rendelkező államok, amelyek például 
komoly sikereket tudnak felmutatni az 
űrkutatás terén is, ugyanakkor súlyos 
belső aránytalanságokkal küzdenek. De 
közéjük tartoznak rendkívül elmaradott 
országok is, elképesztően alacsony egy 
főre jutó GDP-vel. Vannak milliárdos 
népességűek, és olyanok is, amelyek 
lakossága nem éri el a 10 milliót. Van 
milliós nagyságrendű és alig 10 ezer fős 
fegyveres erőkkel rendelkező. Nyilván-
valóan eltérnek az érdekeik, olykor pedig 
konfliktusok robbannak ki közöttük (pl. 
Kína és Oroszország, India és Pakisztán, 
Kirgizisztán és Üzbegisztán.

Említést érdemel a vallási sokszínűség 
is, amely óhatatlanul eszünkbe juttatja 
Samuel P. Huntington híres művét, a Ci-
vilizációk háborúját. A SESZ térségében 
több országban is hosszú ideig az ateiz-
mus volt a hivatalosan elfogadott „állam-
vallás”, miközben a hagyományos vallási 
gyökerek makacsul továbbéltek. A tény-
leges paletta rendkívül színes: Kínában 
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a taoizmus (és a katolicizmus meg a lá-
maizmus), Indiában a buddhizmus, Kö-
zép-Ázsiában, Pakisztánban és Iránban 
az iszlám, Oroszországban az ortodox 
kereszténység a domináló vallás. Ugyan-
akkor az iszlámon belül erős törési vona-
lak húzódnak a síita és a szunnita irány-
zat között, és egyre inkább teret nyer-
nek olyan fundamentalista, szélsőséges 
irányzatok, mint például a vahhabiták 
szektája. Ez a vallási tagoltság a gazdasá-
gi színvonalban és a katonai képességek-
ben mutatkozó jelentős eltérések mellett 
szintén tovább nehezíti, hogy a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet eredménye-
sen közelítse meg a maga elé tűzött cé-
lokat.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, 
hogy az adott régióban a jól hangzó nyi-
latkozatok és a szépen megfogalmazott 
célkitűzések még nem nyújtanak gyakor-
lati garanciát a tényleges együttműkö-
dés szintjének az emelkedésére, a célok 
megvalósítására. Ezért éppen kooperáció 
hatékonyságának a javításában még nagy 
tartalékokkal rendelkeznek a SESZ jelen-
legi (és vélhetően jövendő) tagállamai.

A jelen tanulmány elején már utaltam 
arra, hogy a SESZ kezdettől fogva az 
Európai Biztonsági és Együttműködé-
si Szervezethez hasonló szerepet kívánt 
felvállalni, és ennek megfelelő célokat 
tűzött ki maga elé. Elegendő arra utalni, 
hogy a tagállamok már 1997-ben megál-
lapodtak abban, hogy a fegyveres erőiket 
kölcsönösen csökkentik a közös határok 
mentén elterülő régiókban. Az együtt-
működés lépésről lépésre történő bővíté-
se, a bevont államok számának fokozatos 

növekedése kétségtelenül hozzájárul a bi-
zalom légkörének a megszilárdulásához 
és az esetleges feszültségek feloldásához 
egész Ázsiában. A Sanghaji Együttmű-
ködési Szervezetben szerepet vállaló 
huszonegy ország közül egyébként tíz 
(Azerbajdzsán, Belarusz, Oroszország, 
Örményország, Törökország és az öt kö-
zép-ázsiai állam) az EBESZ-nek is tagja.

A magam részéről kiemelkedő jelen-
tőségűnek tartom, hogy a SESZ fórumot 
biztosít a két klasszikus atom- és űrha-
talom (és nem mellékesen a Biztonsági 
Tanács állandó tagja), a Kínai Népköz-
társaság és az Oroszországi Föderáció 
közötti konzultációk, véleményegyezte-
tések, együttműködés, bizalomerősítés 
számára. Különösen jelentős ez a kapcso-
lat annak fényében, hogy 1969-ben fegy-
veres konfliktussá eszkalálódó határinci-
dens alakult ki közöttük, illetve jelenleg 
is vannak vagy kialakulhatnak objektív 
érdekütközéseik. A két ország objektív 
okok és körülmények folytán egyidejűleg 
partnere, ugyanakkor vetélytársa is egy-
másnak. Természetesen vannak kétségte-
len érdekegyezések is, és amelyek közül 
feltétlenül meg kell említeni az olyan jel-
legű kihívásokat (mint például a globá-
lis felmelegedés), amelyek egyre inkább 
megkövetelik a világ összes országának 
egyeztetett cselekvését.

Majdnem ugyanilyen jelentőségű, 
hogy India és Pakisztán is a tagállamok 
közé tartozik, ami – a kialakult nukleáris 
egyensúlyukkal együtt – tovább csök-
kentheti egy újabb fegyveres konfliktus 
kitörésének a valószínűségét közöttük.
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Nyugati elemzők ugyanakkor ismé-
telten rámutatnak arra, hogy a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet minden to-
vábbi nélkül tekinthető olyan fórumnak 
is, amelynek keretében Kína és Oroszor-
szág közös erőfeszítéseket tesz bármely 
harmadik erőnek (elsősorban az Egye-
sült Államoknak) a szélesen értelmezett 
közép-ázsiai térségben történő pozíció-
szerzésének a megakadályozására. Az 
érvelésnek nem mond ellent, hogy a tag-
államok mindig gondosan ügyelnek arra, 
hogy a SESZ ne tűnhessen túlságosan 
Amerika-ellenesnek.

Nem elhanyagolható a szervezet szere-
pe az energiabiztonság összefüggésében 
sem. Tagállamai között ugyanis egyaránt 
megtalálhatóak kiemelkedő energiahor-
dozó-exportőrök, valamint nagy energia-
importőrök (ez utóbbi kategóriában el-
sősorban Kína, illetve India említendő). 
Ebből a szempontból úgy is tűnhet, hogy 
a SESZ alapvetően az energiabiztonság 
megteremtése céljából alakult meg.

Figyelemreméltó tény, hogy – más 
nemzetközi szervezetekhez hasonlóan – 
a SESZ szintén kialakította a teljes jogú 
tagság mellett a kapcsolódás különböző 
lépcsőfokait is. Így 2004-ben bevezették 
a megfigyelői státuszt, amelyet azóta hat 
ország nyert el: Afganisztán, Belarusz, 
India, Irán, Mongólia és Pakisztán. 
Belarusz bekapcsolódásával egyébként a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet egy-
értelműen „interkontinentális” jelleget öl-
tött. 2008-ban pedig a dialógus partneri 
státuszt rendszeresítették, amelyet eddig 
szintén hatan kaptak meg: Azerbajdzsán, 
Kambodzsa, Nepál, Örményország, Srí 
Lanka és Törökország.

Az érem másik oldala, hogy a 2006-
ban bevezetett bővítési moratórium révén 
megakadályozható volt a túlzottan prob-
lémás államok (különösen Irán) bekerü-
lése a tagok közé. E téren egyértelmű vál-
tozás következett be az elmúlt években, 
így 2017-ben India és Pakisztán felvételt 
nyert a szervezetbe.

Itt kell megjegyezni, hogy Türkmenisz-
tán a mai napig sem mutat túlzott érdek-
lődést a SESZ iránt, s képviselői legfel-
jebb meghívottként vesznek részt egy-egy 
rendezvény programjában. A távolság-
tartó magatartás megértéséhez tudnunk 
kell, hogy az ország óriási földgáz- és 
kőolajkészletekkel rendelkezik, amelyek 
birtokában térségbeli önálló szerepre – és 
semleges státusz kivívására – törekszik. 
A témakör érdekes aspektusa, hogy 
Oroszország, Kazahsztán, Azerbajdzsán 
és Irán révén a Kaszpi-tengerrel határos 
öt ország közül négy kötődik valamilyen 
formában a Sanghaji Együttműködési 
Szervezethez, és az ötödik, Türkmenisz-
tán sem áll távol a szerveződéstől. Ez 
azért figyelemreméltó tény, mert egy lo-
kális konfliktushelyzet mérgezi közöttük 
a légkört, ugyanis évtizedek óta nem tud-
nak megállapodni a tengerfenék energia-
hordozóinak a kiaknázási jogában.

A „külső kapcsolatokhoz” tartozik, 
hogy 2010-ben együttműködési megál-
lapodás született az ENSZ és a SESZ 
között, amely elsősorban a válságke-
zelés témakörére koncentrált, és elis-
merte az előbbi domináns szerepét – 
ugyanakkor tovább erősítette az utóbbi 
pozícióit. A jövőben a „természetes” 
hasonlóság és a „közös” tagállamok 
bázisán jól kooperálhat majd a SESZ 
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és az EBESZ, a gazdasági együttműkö-
dés pedig az Európai Unió számára nyit 
kecsegtető távlatokat (például éppen az 
energiahordozók tekintetében). A Sang-
haji Együttműködési Szervezet csak 
formális kapcsolatot ápol a Független 
Államok Közösségének néhány tagálla-
ma által létrehozott Kollektív Biztonsági 
Szerződés Szervezetével, illetve az Eu-
rázsiai Unióval (bár például Oroszország 
és Kazahsztán mindhárom szervezetnek 
tagja), és nagyon kezdetlegest a NATO-
val – elsősorban a domináló nagyhatal-
mak (egyfelől az Egyesült Államok, más-
felől pedig Kína és Oroszország) eleve 
ambivalens viszonya, egymás iránti gya-
nakvása és a bizonyos kérdésekben ere-
dendően eltérő érdekei miatt.

Megemlítendő, hogy az ázsiai országok 
közül kimondottan hasznos és kívánatos 
lenne Japán bevonása/bekapcsolódása a 
SESZ keretében megvalósuló sokoldalú 
együttműködésbe; ennek azonban pilla-
natnyilag szinte elháríthatatlan akadályát 
jelenti egyrészt az ún. északi területek 
(a Kuril-szigetek) kérdésében mindmáig 
tapasztalható japán–orosz feszültség, va-
lamint a szigetországgal szembeni törté-
nelmi gyökerű ellenérzés Kína részéről.

További jellegzetessége a Sanghaji 
Együttműködési Szervezetnek, hogy az 
idők során a tagállamok egyre komple-
xebben értelmezték a biztonság fogalmát. 
Az első években a katonai tényezőt majd-
nem kizárólagos prioritásnak tekintették, 
és a bizalomerősítő lépések is elsősorban 
a fegyveres erők vonatkozásában jelent-
keztek. A későbbiekben egyre inkább a 
biztonság kibővített értelmezését tették 

magukévá a tagok, bevonva a fogalom-
körbe a gazdasági biztonságot (ezen belül 
az energiaellátás biztonságát), a kábító-
szer-kereskedelem és az illegális migrá-
ció kérdését, az információbiztonságot, a 
járványügyi együttműködést, stb.

Ennek megfelelően az együttműködés 
új meg új területei kerültek a figyelem 
előterébe, például a gazdasági, pénzügyi, 
energetikai-energiabiztonsági, kereske-
delmi, egészségügyi, katasztrófavédel-
mi, belügyi témák. Ezek ismeretében ki-
mondható, hogy megfelelő előrelátással 
fogalmazták meg a SESZ alapokmányá-
ban a szakminiszteri értekezletek intéz-
ményesítéséről szóló elveket, hiszen az 
elmúlt években nem csupán a külügymi-
niszterek találkozóit rendezték meg rend-
szeresen, hanem időről időre az egyes 
minisztériumok (védelmi, belügy- vagy 
egészségügyi minisztériumok stb.) veze-
tői vagy képviselői is találkoztak.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az 
együttműködés keresztmetszetének vizs-
gálata során hiányérzetem támadt. Nem 
találkoztam olyan életbevágó témákkal, 
mint a környezetvédelem vagy az ivóvíz 
kérdése. Az a véleményem, hogy e té-
maköröket az egyes tagállamok maguk 
sem tartják elsődleges fontosságúaknak 
(köztudott, hogy Kína és Oroszország 
az ózonréteg vékonyodásáért és a me-
legházhatásért felelős gázok legnagyobb 
kibocsátói közé tartozik), illetve a na-
pirendre tűzésük túlságosan érzékeny 
nemzeti érdekeket sértene (pl. a közép-
ázsiai országok közötti, vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos viták). Vannak tehát még 
távlatai az együttműködésnek.
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A SESZ tagállamai mindig hangsúlyoz-
zák, hogy nem egy tisztán katonai tömb 
kialakítására törekszenek, a katonai esz-
közökkel csupán a „három gonosz erő” (a 
terrorizmus, a szeparatizmus és az ext-
rémizmus) ellen kívánnak fellépni. A szer-
vezet (1996-tól számított) húszéves fennál-
lása alatt mindössze néhány többnemzeti 
hadgyakorlatot tartottak, többségüket 
kifejezetten terrorizmusellenes jelleggel. 
Mindössze a Békeművelet-2005 és a Bé-
keművelet-2009 mutatott túl ezen.

Végül – geopolitikai és geostratégiai 
összefüggésben – megemlítem azt a sajá-
tosságot, hogy a SESZ tagállamai egyre 
inkább „beleszólnak” a világpolitikába: a 
nemzetközi élet különböző eseményeivel 
kapcsolatban mind gyakrabban hallatják 
a hangjukat, fejtik ki a véleményüket. 
Emlékezzünk csak arra, hogy az utóbbi 
évek csúcstalálkozóin milyen gyakran 
adtak ki olyan közös nyilatkozatot, amely 

a tagállamok közvetlen területén kívül 
eső térségekkel és azok történéseivel fog-
lalkozott: például Észak-Korea atomha-
talmi ambícióival, a grúz–orosz konflik-
tussal, a START-3-mal, Srí Lankával, az 
amerikai rakétavédelmi rendszerrel vagy 
éppen legutóbb az észak-afrikai, közel-
keleti és konkrétan a szíriai helyzettel.

Ha figyelembe vesszük, hogy a tagálla-
mok lakossága az emberiség számottevő 
hányadát képviseli, a térségnek a világ 
energiahordozókkal történő ellátásában 
jelentős szerepe van, s gazdaságilag – min-
den válságjelenség ellenére – dinamiku-
san fejlődik, továbbá hogy a nukleáris 
fegyverrel rendelkező államok fele így 
vagy úgy kapcsolódik a szervezethez, 
amely növekvő aktivitást mutat a világ 
ügyeiben is, igazolódik a megállapítás: a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet nap-
jainkra a világ megkerülhetetlen geopo-
litikai és geostratégiai szereplőjévé vált.
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