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Krajczár Melinda                                 Az Obama-kormányzat és az európai biztonság

Bevezetés

Január 20-án két éve annak, hogy az Obama-kormányzat hivatalba lépett az Egyesült 
Államokban. A kormányzási ciklus félidejében bevett szokás mérleget vonni – még 
olyan ügyekben is, amelyek alakulása kevésbé intenzív, és nem bővelkedik igazán 

látványos fordulatokban. Az amerikai–európai kapcsolatok hagyományosan ebbe a 
kategóriába tartoznak, dacára az elmúlt időszak néhány olyan változásának, amelyek – ha 
alapjaiban nem is, de – működését tekintve érinthetik a transzatlanti kapcsolatrendszert.

Az Egyesült Államok és Európa kapcsolatára nem jellemző a változékonyság; ezt 
igazolja, hogy az európai országok és az Obama-kormányzat számára is egyértelmű volt az 
amerikai–európai együttműködés folytatása. Bár a szoros baráti viszony létjogosultságát 
egyik korábbi amerikai kormányzat sem kérdőjelezte meg, George W. Bush első ciklusának 
idején például előfordult, hogy az Egyesült Államok bizonyos kérdésekben mellőzte 
európai partnereit, és sajátos unilaterális külpolitikát folytatott. Európa partnerséget várt 
Obamától – Obama pedig ugyanezt ígérte neki. Azt, hogy a szövetségesek bevonása a 
globális amerikai külpolitikába nem pusztán hangzatos szólam volt, bizonyítja az is, 
hogy az Obama-kormányzat a 2010-es nemzetbiztonsági stratégiában is említést tett 
erről. „Fel kell ismernünk, hogy egyetlen ország sem képes – bármily erős legyen is – 
egyedül megbirkózni a globális kihívásokkal” – áll a szövegben.1 E kijelentés hátterében 
az új kormányzat szemléletváltását sejthetjük. Az Egyesült Államok, úgy tűnik, már 
elismerte, hogy a világgazdasági válság káros hatásainak következményeként gazdasági 
fejlődése vesztett lendületéből, és a hatalmi dimenziók többségét tekintve is gyengültek a 
pozíciói. Ez alól egyedül a katonai oldal a kivétel. Bár a költségek átcsoportosítására itt is 
szükség volt, és ezáltal a katonai-védelmi szektor is kisebb költségvetésből gazdálkodhat, 
az Egyesült Államok katonai szempontból még mindig messze a vetélytársai előtt jár. 
Ilyen adottságokkal fenntarthatók maradnak az amerikai hegemón pozíciók. Az Obama-
kormányzat mégsem ítéli elegendőnek az USA erejét; ennek oka pedig az, hogy számára 
a kihívásokra katonai eszközökkel adott válasz nem elsőrangú opció.

NyitáNy: szimbólumértékű látogatások

Első körben érdemes azt megvizsgálni, milyen sűrűn és milyen céllal találkoztak 
az amerikai és az európai vezetők. Obama elnök beiktatása után, a diplomáciai 
hagyományoknak megfelelően, a szövetséges országok vezetőivel a személyes 

érintkezésre is törekedett – ez az egyik oka a kezdeti látogatások gyakoriságának. 
Ugyanakkor 2009-ben számos olyan szervezet csúcstalálkozója zajlott Európában, 
amelyben az Egyesült Államok is képviselteti magát. Ezen alkalmakkor az amerikai 
elnök személyesen tárgyalt a rendező ország állam- vagy kormányfőjével.

* A szerző a Magyar Külügyi Intézet gyakornoka.
1 „National Security Strategy, May 2010”. The White House, http://www.whitehouse.gov/sites/default/

files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf. Letöltés ideje: 2011. január 17.
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Obama első európai útja Nagy-Britanniába vezetett: 2009 tavaszán Londonban kapott 
helyet a világ húsz vezető gazdasági hatalmának soron következő értekezlete. Az elnök 
találkozott Gordon Brown akkori brit miniszterelnökkel, és közös sajtótájékoztatójukon az 
elsők között utalt a két ország közötti, évtizedes „különleges kapcsolatra.” Elmondta, hogy 
a különleges kapcsolat nem pusztán az azonos érdekekről szólt, hanem az elvek hasonlósága 
is táplálta azt.2 A speciális viszony emlegetése arra világít rá, hogy az Egyesült Államok 
továbbra is számít a britek támogatására, még annak tudatában is, hogy – mint ismeretes – 
Tony Blair szorosabbra fűzte a szálakat országa és az Európai Unió között.

2009-re esett a normandiai partraszállás 65. évfordulója is. Obama elnök az 1944-ben 
kulcsszerepet játszó Caen városa mellett Buchenwaldba és Drezdába is ellátogatott. Bár 
az elhangzott nyilatkozatok aktuálpolitikai értelemben nem tartalmaztak újdonságokat, 
mégis szimbólumértékűek. Annak apropóján, hogy a sikeres normandiai partraszállással 
vált lehetővé a németek visszaszorítása nyugati irányból is, és a szövetséges hatalmak 
ekkor már biztosak lehettek a győzelemben, 2009-ben hitet lehetett tenni az amerikai–
európai szövetség mellett, kifejezve, hogy e szövetség történelmi gyökerű, és immár 
évtizedeken és korszakokon ível át.

az Európai uNió bővítésE,
külpolitikájáNak iNtézméNyi változásai és az EgyEsült államok

Az Egyesült Államok az Európai Unió bővítésére elsősorban geostratégiai 
szemszögből tekint. Az olyan gyakran ismételt szólamok mögött, amelyek 
az európai egység kiterjesztését, és általa egy erősebb és befolyásosabb Unió 

létrehozását sürgetik, rejtetten meghúzódik az az amerikai érdek is, hogy a legfontosabb 
európai konfliktusgóc, a Balkán országai az Európai Unió tagjai legyenek. Az uniós 
tagságtól az etnikai konfliktusok számának és intenzitásának csökkenését várják, és arra 
apellálnak, hogy a csatlakozás feltételeinek teljesítésével ezek az országok végérvényesen 
a demokratikus berendezkedés mellett köteleződnek el. Az Egyesült Államok a törökök 
uniós csatlakozása mellett is egyértelműen kiáll. A közel-keleti térség kapujában fekvő 
Törökország, NATO-tagállam lévén, fontos szövetségese az Egyesült Államoknak. A nagyobb 
európai tagállamok – mindenekelőtt Németország – viszont ellenzik a kis-ázsiai ország 
csatlakozását. Bár a közös európai keresztény kulturális örökség kérdése sem elhanyagolható 
szempont, a legnépesebb európai országok azért aggódnak leginkább, mert az intézményi 
struktúrák miatt Törökország, amely a(z egyik) legnagyobb lélekszámú tagország lenne, 
velük azonos súlyt képviselne az Unióban, ráadásul az EU strukturális támogatásainak 
jelentős részét is ez az ország szívná el. A biztonsági kérdések szempontjából az sem 
mellékes, hogy míg az Egyesült Államok a közel-keleti térség előszobájaként tekint 
Törökországra, az EU-nak azzal a biztonsági kockázattal is számolnia kell, hogy az ország 
felvétele esetén az Unió Irán közvetlen szomszédjává válna.

2 Joint Press Availability with President Barack Obama and Prime Minister Gordon Brown”. The White 
House, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Joint-Press-Availability-With-President-Barack-
Obama-and-Prime-Minister-Gordon-Brown/, 2009. április 1.
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A hosszú távú politikai érdekeket tekintve paradox módon éppen az a körülmény 
lehet igazán fontos a transzatlanti kapcsolatok alakulásának szempontjából, amelyben az 
amerikaiak közvetlenül a legkevésbé érintettek: a 2009 decemberében hatályba lépett 
lisszaboni szerződés. Az Európai Unió új alapszerződése olyan intézményi újításokat 
vezetett be, amelyek minden bizonnyal meg fogják változtatni a transzatlanti kapcsolatok 
fenntartásának módját. Lisszabonban (az amszterdami szerződés óta létező) külügyi 
főképviselői tisztség jogkörét kibővítették; nevének módosításával betöltője az Európai 
Unió főképviselője lett, tehát feladatai és hatáskörei túllépnek az Unió keretein – miközben 
az EU maga önálló jogi személlyé is vált. Ez külpolitikai szempontból igen jelentős lépés, 
hiszen a jövőben – az eredeti szándékok szerint – egységes európai álláspont várható 
ezen a téren is, amely minden bizonnyal felül fogja írni az egyes nemzeti politikákat. 
Az Egyesült Államokat hátrányosan érintheti, hogy kapcsolatai ápolásának korábbi, 
jellemzően bilaterális módszerén változtatnia kell. Az USA hivatalos nyilatkozataiban 
üdvözölte a lisszaboni újításokat, az integráció további mélyülését. Ugyanakkor ezek az 
óvatosság apró jeleiként is felfoghatók: egyelőre nincs garancia arra, hogy ténylegesen 
kialakítható egy egységes és az amerikaiaknak is kedvező európai álláspont, különösen 
olyan kardinális kérdésekben, mint az afganisztáni misszióban való részvétel, vagy – ami 
még fontosabb – az európai védelempolitika. Az amerikaiak optimizmusát átmenetileg 
talán növelheti, hogy a megújult főképviselői poszt betöltője a brit Catherine Ashton, 
és tudvalevő, hogy védelempolitikai kérdésekben a britek jellemzően az amerikai (az 
európaiaktól aktívabb részvételt kívánó) álláspont felé húznak.

az usa és az Európai országok a Nato kötElékébEN

Bármennyire is bizonytalan azonban a jövőbeni uniós külpolitika, a transzatlanti 
kapcsolatrendszer stabilitását feltétlenül biztosítja majd a NATO. Az Egyesült 
Államok az észak-atlanti katonai szövetséget tekinti az amerikai–európai 

kapcsolatok fő keretének. Annak igencsak kicsi az esélye, hogy az európai uniós külpolitika 
a NATO ellenében alakul, már csak azért is, mert a lisszaboni szerződés biztonság- és 
védelempolitikáról szóló fejezetében az Európai Unió egyértelműen a NATO mellett 
kötelezte el magát. Problémák forrása lehet azonban, hogy az Unió az úgynevezett közös 
biztonság- és védelempolitikával (CSDP) önálló biztonságpolitikai platformot alakított 
ki magának. Tekintve, hogy az európai országok lényegesen kisebb összeget fordítottak 
és fordítanak ma is védelemre, nem valószínű, hogy a NATO-n belüli tehermegosztás 
az amerikaiak elképzelése szerint alakul. Számukra ugyanis fontos lenne, hogy a világ 
más pontjain való fokozott szerepvállalás érdekében egyidejűleg konzerválják Európa 
biztonságát és mérsékeljék jelenlétüket a kontinensen. Az aktuális európai elképzelések és 
a költségvetés más védelmi struktúrákat és eszköztárat kíván meg, mint ami az amerikai 
elgondolásokban szerepel.

A NATO és az európai országok szoros összefonódását kiválóan illusztrálja a 2010 
tavaszán aláírt új START-szerződés. Noha az egyezmény elvi értelemben egy amerikai–
orosz kétoldalú megállapodás, valódi funkcióját azonban nem lehet függetleníteni az 
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amerikai stratégiai érdekektől, ilyenformán a NATO-tól sem. A szerződés a stratégiai 
nukleáris fegyverzet kétoldalú, paritáson alapuló csökkentésére irányul; ennek legfőbb 
garanciájaként lehetővé teszi mindkét fél számára a nukleáris arzenál kölcsönös, 
meghatározott időközönként történő ellenőrzését. Az új orosz–amerikai rapprochement 
hátterében a globális amerikai érdekek sokasága húzódik. Egyfelől az Egyesült Államok 
hosszú távon arra törekszik, hogy csökkentse a nukleáris fegyverek számát a világban – 
éppen annak okán, hogy egyre több olyan, sokszor ellenőrizhetetlen szereplő rendelkezik 
ilyen fegyverekkel, amely nem ismeri a nuklearizált világban már bevált hidegháborús 
játékszabályokat, ezért kiszámíthatatlanságából fakadóan potenciális veszélyt jelent az 
amerikai nemzetbiztonságra. Az új fegyverzetcsökkentési megállapodás amellett, hogy 
precedensként szolgál, arra is biztosítékot nyújt, hogy e szereplők Oroszországon keresztül 
ne juthassanak nukleáris fegyverekhez. Másfelől az Egyesült Államok újabban már új 
típusú, jellemzően szubnacionális és az eurázsiai térségen kívül eső fenyegetéseknek 
tulajdonít kulcsjelentőséget. Európai jelenlétét csökkentené, ugyanakkor Oroszország a 
közel-keleti térségben is fontos szövetségese – különösen Afganisztán kérdésében, hiszen 
számos utánpótlási útvonal fut az orosz területeken keresztül.

A szerződés létrejöttének fontos előfeltétele volt a két nagyhatalom között a hidegháború 
után is megmaradt negatív előítéletek leépítése. Az amerikaiak oldaláról a legjelentősebb, 
egyben a legerősebb szimbólumértékkel bíró lépés a tervezett közép-kelet-európai 
rakétavédelmi rendszerek telepítésének leállítása volt. Ismert, hogy a telepítésről még az 
ifjabb Bush elnöksége idején döntöttek. Az Egyesült Államok a hidegháborúból is jól ismert 
taktika alkalmazását tervezte: bár a telepítendő rendszerek tényleges ütőereje igencsak 
csekély lett volna, az elrettentés céljának mégis megfeleltek volna, hiszen Oroszország 
– a régi logika szerint – a bekerítés szándékát sejtette a háttérben. Mindemellett e kis 
kapacitású rendszerek nemcsak arra voltak alkalmasak, hogy az amerikai érdekszféra 
határát jelezzék, hanem arra is, hogy az Egyesült Államok elkötelezettségéről biztosítsák a 
partnereket. Mivel a közép-kelet-európai államok továbbra is tartottak az orosz birodalmi 
ambíciók újraéledésétől, sejteni lehetett, hogy Obama számára nehéz feladat lesz ezen 
országokat meggyőzni az amerikai támogatás változatlanságáról. Éppen ezért talán nem 
véletlen, hogy az amerikai elnök 2009. tavaszi európai körútját egy nevezetes beszéddel 
éppen Prágában zárta, és a következő év tavaszán a fegyverzetcsökkentési megállapodást 
is ugyanott írták alá – kifejezve, hogy a folyamat célja egyben a térség biztonságának 
konszolidálása is. Az amerikai elnök számára a közép-kelet-európai külpolitikai éghajlat 
is kedvező volt: hosszú idő után ekkor kezdett javulni a térség országainak kapcsolata 
Oroszországgal.

Annak ismeretében, hogy 2010 őszén volt esedékes az a NATO-csúcstalálkozó, 
amelynek legfontosabb feladata az új stratégiai doktrína megfogalmazása volt, sokakban 
felmerült a kérdés: vajon az új koncepcióban mekkora jelentőséget kap az orosz–amerikai 
közeledés, lesz-e határozott állásfoglalás a NATO és Oroszország kapcsolatáról. Az 
októberi deauville-i német–francia–orosz csúcstalálkozó aggodalmat ébresztett az 
amerikai vezetésben. Bár a találkozón nem született semmiféle megállapodás a három 
ország között (ilyenformán tehát alaptalannak bizonyult az az amerikaiakban – mellesleg 
nem meglepő módon – ébredt gyanú, hogy Németország és Franciaország a „hátuk 
mögött” tapogatózik Oroszország felé), mindenesetre eldőlt, hogy az oroszok jelen lesznek 
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a lisszaboni NATO-csúcsértekezleten. Lisszabonban a NATO szorosabbra zárta sorait – 
legalábbis Oroszország vonatkozásában így értelmezhető az az új stratégiai koncepcióban 
szereplő kitétel, hogy a szövetség kohéziójában továbbra is kiemelten fontos a közös 
demokratikus értékrend. A dokumentumban leszögezték azt is, hogy a szövetség és 
Oroszország stratégiai érdekei azonosak, és a NATO nyitott az együttműködésre minden 
olyan ügyben, amelyben e közös érdekek megjelennek. A szavak mögé nézve feltételezhető, 
hogy e kitétel sokkal inkább visszafogottságról, mint nyitottságról tanúskodik; annál is 
inkább, mert az amerikaiak elutasítottak minden orosz javaslatot, amely egy európai 
biztonsági szerződés megkötésére irányult. A közép-kelet-európai országok vezetői 
üdvözölték az orosz–amerikai közeledést. Állásfoglalásuk amerikai részről igencsak 
váratlan volt, amit az is bizonyít, hogy a Szenátusban a szerződéssel kapcsolatos viták 
során a republikánusok oldalán rendre megfogalmazódott az az aggodalom, hogy 
kivonulásuk után ezen országok védelmi-biztonsági szempontból magukra maradnak, 
és – ami az Egyesült Államok szempontjából talán még károsabb – az amerikaiakhoz 
fűződő kapcsolataik is megromlanak. Obama védelmirendszer-fejlesztési ígérete mellett 
a republikánus szenátorokat végül a közép-kelet-európai országok vezetőinek pozitív 
állásfoglalása is segített meggyőzni.

* * *

Végső elemzésben az Egyesült Államok Európát továbbra is a saját befolyási övezetének 
tekinti, és számára változatlanul a transzatlanti kapcsolatrendszer élvez prioritást. 
Nincs szó tehát arról, hogy az amerikaiak a térség biztonságát mindenáron az oroszok 
bevonásával akarnák biztosítani. A közeledés európai vonatkozásban elegendő ahhoz, 
hogy az Egyesült Államok csökkentse jelenlétét a kontinensen, ugyanakkor továbbra is 
biztosított legyen, hogy a NATO által kínált keretek között és a transzatlanti kapcsolatok 
szilárd talaján érvényesíthesse biztonsági érdekeit Európában.


