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Kiss J. László                          Német tartózkodás a BT-ben és a líbiai konfliktus

A Biztonsági tAnács mAndátumA és AnnAk dilemmái

A nemzetközi politikában megütközést keltett, hogy 2011. március 17-én 
Németország tartózkodott az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) 1973. számú ha-
tározatának elfogadásától, s ezzel a közös kül- és biztonságpolitika egy fontos 

kérdésben ismét a megosztottságról és nem az egységről tanúskodott. A BT-határozat arra 
adott felhatalmazást, hogy a Líbia feletti légtérzárlat („no-fly zone”) megteremtésével „min-
den szükséges eszközzel” megvédjék a civil lakosságot, és a humanitárius cél érdekében 
érvényesítsék a Kaddáfi-kormánnyal szembeni fegyverembargót. A kezdeményezés mö-
gött legaktívabban a francia és a brit kormány sorakozott fel. Az Obama-adminisztráció 
kezdeti habozását csak akkor váltotta fel a légtérzárlat melletti kiállás, amikor a 
Kaddáfi-kormánynak a civil lakosság elleni brutalitása fokozódott, és az Arab Liga is a 
repüléstilalmi övezet létrehozását követelte.

Nem kétséges, hogy a Biztonsági Tanács által adott mandátum nem adhatott minden 
kérdésre választ, és a konszenzus megszerzése érdekében nem fogalmazhatta meg egy-
értelműen a tulajdonképpeni célt, nevezetesen Kaddáfi eltávolítását és egyúttal a rezsim 
megváltoztatását. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy minél pontosabban meghatározott 
egy politikai cél, annál hatékonyabbak a (katonai) stratégiában alkalmazott eszközök. 
A BT-határozat a líbiai rendszerváltásra és Kaddáfi bíróság elé állítására nem adott 
felhatalmazást, és nem tisztázta az egyértelmű exit optiont, tehát azokat a feltételeket 
sem, amelyek teljesülésével a légtérzárlat okafogyottá válik. A líbiai konfliktusról szóló 
londoni konferencián Hillary Clinton amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy a lé-
gitámadások mindaddig fognak tartani a Kaddáfi-vezetés ellen, amíg a polgári lakosság 
ellen folytatónak az atrocitások.

A Kaddáfi-rezsim a légitámadások ellenére képesnek bizonyult arra, hogy vissza-
vegye a kezdeményezést, s ez egyszerre vetette fel a háború időbeli elhúzódásának és a 
felkelők fegyverekkel történő ellátásának kérdését. Az előbbi lehetőség arra utal, hogy 
Kaddáfinak még mindig vannak támogatói, és feltételezhető, hogy az országban nem 
egyszerűen szabadságharc, hanem törzsi háború (is) folyik. Ilyen körülmények között 
lényeges, hogy a BT mandátumában szereplő „minden szükséges intézkedés” formula 
magában foglalhatja-e a felkelők felfegyverzését is. Franciaország és Nagy-Britannia 
egyetértett ezzel az értelmezéssel, ám Spanyolország vonakodott elfogadni azt. A spanyol 
külügyminiszter, Trinidad Jiménez García-Herrera azt hangsúlyozta, hogy az érvényes 
fegyverembargónak mind a két harcoló félre ki kell terjednie. Maga a NATO főtitkára, 
Anders Fogh Rasmussen is úgy nyilatkozott, hogy a feladat az emberek védelme, nem 
a felfegyverzésük. Az olasz külügyminisztériumnak is az volt a véleménye, hogy egy 
ilyen lépes megosztaná a nemzetközi közösséget. Valóban: a felkelők felfegyverzéséhez 
egy új BT-határozatra lenne szükség, ám a bombázásokat követően aligha kérdéses, hogy 
Oroszország és Kína szembefordulna egy ilyen javaslattal. Az ellenérvek között az is 
felmerült, hogy a felkelők nem rendelkeznek az új fegyverek használatához szükséges 
ismeretekkel és gyakorlattal, és az sem zárható ki, hogy a fegyverek a felkelők közé szi-
várgott terroristák kezébe kerülhetnek.
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Továbbá, a határozatban csak egy „no-fly”, nem pedig „no-go zone” létrehozása 
szerepel célként, így kizárt a szárazföldi csapatok telepítése. A BT-határozat abból a fel-
tételezésből indult ki, hogy a kitűzött politikai cél légi úton megvalósítható. Ám sokak 
számára joggal merült fel a kérdés, hogy a humanitárius katasztrófa, ezrek lemészárlása 
megakadályozható-e – kizárólag – a levegőből, s egy „félig vívott háború” a kitűzött (ám 
explicit módon meg nem fogalmazott) eredményhez vezethet-e?1 A kérdés úgy is megfo-
galmazható, hogy elfogadható-e, ha Kaddáfi a katonai erőfeszítések ellenére is hatalmon 
marad. Ha nem, miképp akadályozható meg, hogy a polgárháború győztesei hasonló kö-
nyörtelenséggel forduljanak a Kaddáfi-rezsim kiszolgálói ellen?

Az ENSZ-mandátum megvalósításában kezdetben problémát jelentett, hogy ki is 
vezeti az akciót, jóllehet a harci cselekményekben az Egyesült Államok szerepe meg-
kérdőjelezhetetlen volt. Törökország az első perctől a NATO-irányítás szükségességét 
hangsúlyozta. Franciaország részéről egy „NATO feletti” nemzetközi irányító szervezet 
ötlete is felmerült. Ám az mégsem volt kétséges, hogy az Egyesült Államoktól csak az 
ilyen akciókhoz szükséges képességekkel rendelkező NATO veheti át a vezetést, hiszen a 
siker feltétele, hogy egyetlen kézben összpontosuljon a planning, a command és a control 
(azaz a tervezés, a vezetés és az ellenőrzés).

A légtérzárlat megvalósításának első szakaszában az Egyesült Államok volt a fő-
szereplő: Washington kész volt magára vállalni a harci feladatok oroszlánrészét. Ám az 
is nyilvánvaló volt, hogy Irak és Afganisztán után nem kíván egy harmadik iszlám or-
szággal is tartós háborúba keveredni, és a vezetést minél hamarabb a NATO-nak akarja 
átadni. Franciaország viszont azon az állásponton volt, hogy amennyiben az észak-atlanti 
szervezet veszi át a vezetést, az annak a kockázatával járhat, hogy a háború természete 
megváltozik: a Nyugat és az iszlám közötti olyan összeütközés jellegét öltené magára, 
mint amilyen Afganisztánban és Irakban is kialakult. Párizs azzal érvelt, hogy az arab 
világban egy meglehetősen negatív kép társul a NATO-hoz, ezzel szemben egy, az at-
lanti szervezeten kívüli vezetés megkönnyíthetné az arab országok bevonását, ahogy ezt 
– álláspontjuk szerint – a légi csapások kezdeti szakaszában Katar és az Egyesült Arab 
Emirátus részvétele is bizonyította. Ahogy az EU tagállamai nem voltak képesek megál-
lapodni a közös külpolitikában, úgy a huszonnyolc tagú NATO-ban is hosszú ideig folyt 
a vita, míg végül a NATO átvette a vezetést az Egyesült Államoktól.

A német tArtózkodás BírálAtA

A Szövetségi Köztársaság politikai kultúrájában a háborúval és a nukleáris energiával 
szembeni idegenkedés aligha nevezhető új jelenségnek, amelyre rávetül még a német tör-
ténelem hosszú árnyéka is. Berlinnek a 2010. tavaszi görög adósságválság idején tanúsított 
politikája jól mutatta, hogy Németország kész újraértelmezni a szolidaritás követelmé-
nyeit és adott esetben saját érdekeinek adni elsőbbséget.

1 Vö. Josef Joffe: „Es gibt keinen halben Krieg”. Zeit Online, http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-03/
libyen-krieg, 2011. március 25.
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1999-ben a NATO – BT-mandátum nélkül – még egységben sorakozott fel a koszovói 
intervencióban, és a német harci repülők részvétele jelezte, hogy Berlin a nemzetközi fe-
lelősségvállalásban egy fontos határt lépett át. A 2003-as iraki beavatkozás sem állítható 
párhuzamba a Líbiával kapcsolatban hozott döntéssel, mivel az akkori amerikai–brit műve-
letek nélkülözték az ENSZ BT felhatalmazását, és a megosztott NATO-ban Németország 
Párizs oldalán állt. A parlamenti választások előtt a szociáldemokrata kancellár nyíltan 
hangoztatta, hogy a német politikát Berlinben csinálják, és az ország nem bocsátkozik 
kalandokba. 2011 márciusában ennél több történt. A Szövetségi Köztársaság kilépett a 
második világháború utáni szövetségi politikájának meghatározó koordinátáiból, amely-
ben addig a Párizs által megtestesített európaizmus vagy az atlantizmus, avagy optimális 
esetben – ezek összeegyeztetésével – mindkettő választása mellett kötelezte el magát.

A német kormány Líbia-politikájában kezdettől fogva hiányzott a világos irányvonal. 
Guido Westerwelle külügyminiszter először Kaddáfi lemondását, majd egy légtérzár-
lat létrehozását célzó ENSZ-mandátumot, végül az Arab Liga hozzájárulását követelte. 
Amikor azonban az utóbbi két feltétel már rendelkezésre állt, a német vezetés mégis a 
tartózkodás politikáját választotta. Meglehetősen későn ismerte fel ugyanis az egy ideig 
a habozás látszatát keltő amerikai politika egyértelmű irányváltását, túlzottan a kínai és 
orosz vétóra hagyatkozott,2 ugyanakkor a francia politikát sem követhette a Bengáziban 
székelő felkelők kormányának elismerésében. A német döntés esetében akkor lehetne egy-
szerű hibáról beszélni, ha az egyesülés óta nem lennének megfigyelhetők Németország 
külpolitikai szerepkeresésében az olyan törekvések, amelyekben Berlin már nem a má-
sodik világháborút követő időszaknak az a juniorhatalma, amely Washington és Párizs 
politikájának követésében kíván a maga számára politikai legitimációt szerezni.

A kialakult helyzetben a bírálók azt a kérdést vetették fel, hogy a döntést követően 
Németország képes lesz-e arra, hogy megbízható globális szerepet játsszon a külpo-
litikában – miközben az euróválságban betöltött vezető gazdasági szerepét senki sem 
kérdőjelezi meg. A kritika ennél súlyosabb, hiszen azt is feszegeti, hogy miképp lehetsé-
ges az, hogy a felelősséget és együttműködést időről időre a zászlajára tűző Németország 
olyan országokkal került „egy ágyba”, mint Kína és Oroszország, amelyek egoista ér-
dekeiket követve készek voltak az Irán elleni szankciópolitikát felhígítani. A helyzet 
visszásságát jól érzékeltette, hogy a líbiai válság kezdetén – amint fentebb szó volt róla – senki 
sem követelte hangosabban Kaddáfi távozásának szükségességét, és senki nem hangsú-
lyozta jobban – a Szövetségi Köztársaság külpolitikai hagyományainak megfelelően – a 
kiszámíthatóság fontosságát, mint éppen Guido Westerwelle külügyminiszter, aki végül 
a BT-döntéssel szemben a tartózkodás politikáját választotta.3

A német magatartást bíráló megjegyzések mind az ellenzéki, mind a kormánypár-
tokon belül elhangzottak. Joschka Fischer, a Zöldek egykori külügyminisztere a Szövetségi 
Köztársaság „önelszigetelődéséről” beszélt. Úgy vélte, hogy míg a BT-mandátumot 
nélkülöző 2003-as iraki amerikai–brit beavatkozással szemben Németország a franci-
ákkal alkotott egy neogaullista jellegű szövetséget, addig 2011 márciusában egy, a BT 

2 „»Die deutsche Haltung ist schlichtweg würdelos«”. Spiegel Online, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,druck-752811,00.html, 2011. március 28.

3 Josef Joffe: „Eine Regierung ohne Kiel und Kompass”. Zeitonline, http://www.zeit.de/politik/
ausland/2011-03/deutschland-libyen-aussenpolitik, 2011. március 25.
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mandátumát és az Arab Liga támogatását is élvező határozattal fordult szembe, a saját 
szövetségi rendszerén belül egyedül maradt, és ezzel az ENSZ BT állandó tagságára vo-
natkozó igényeinek teljesülését is kérdésessé tette.4 A Bundeswehr korábbi főfelügyelője, 
Klaus Dieter Naumann is azokhoz a véleményekhez csatlakozott, amelyek szerint a német 
lépés ártott az állandó BT-tagság megszerzésére irányuló törekvéseknek, és Németország 
az Európai Unió külpolitikáját „komédiává” változtatta. Ruprecht Polenz, a Bundestag 
Külügyi Bizottságának elnöke a német tartózkodást „katasztrofális jelzésként” értékelte.

okok és motívumok A német tArtózkodás politikájáBAn

A tartózkodás opciója melletti német érvek mindenekelőtt azt hangsúlyozták, hogy 
Kaddáfi eltávolításának politikai célja és a civilek védelmét szolgáló, korlátozott 
katonai cél ellentétes egymással. A légi csapások az ENSZ BT 1973-as számú 

határozatának a végrehajtására korlátozódtak, és maga Obama elnök is arról biztosította 
az amerikai lakosságot, hogy az Egyesült Államok kizárólag ezekhez a célokhoz tart-
ja magát. Ám a németek azzal is érvelhettek, hogy a nyugatai hatalmak egyértelműen 
kifejezésre juttatták azt az álláspontot is, hogy Kaddáfinak távoznia kell, sőt a francia 
kormány arra is kész volt, hogy azt összekapcsolja a humanitárius misszióval, jóllehet 
ez az értelmezés hiányzott a BT-mandátumból. Berlin úgy érvelt, hogy a légi csapások 
ahhoz nem elegendőek, hogy a líbiai diktátor megadja magát, de ahhoz sem, hogy a pol-
gári lakosságot megvédjék, s ez a körülmény előbb vagy utóbb a szárazföldi csapatok 
bevetésének opcióját állítja előtérbe.5 Német szempontból ebből adódott a következtetés, 
hogy nem lehet hiteles az a politika, amely támogatja a BT-határozatot, ám elutasítja az 
azt követően elkerülhetetlenné váló szárazföldi akcióban való részvételt.

Karl Ernst Thomas de Maizière védelmi miniszter ehhez a véleményhez csatlako-
zott, amikor azt hangsúlyozta, hogy a német tartózkodás azt a meggyőződést juttatta 
kifejezésre, hogy Berlin a határozat célkitűzésével egyetért, ám annak megvalósításában 
közvetlenül nem kíván részt venni, mivel kiderülhet, hogy a légi csapások nem járnak a 
kívánt eredménnyel, és így a szárazföldi beavatkozás valamilyen formája elkerülhetetlen-
né válik, amit Berlin elutasít. Ellenérvként számosan vetették fel azt, hogy a BT-határozat 
és a szárazföldi csapatok állomásoztatása között nincsen automatizmus, mivel az utób-
biról a német parlament dönt, a Bundeswehr pedig a parlament hadserege.6 Andreas 
Schockenhoff, a CDU-frakció helyettes vezetője a Bundesratban hangsúlyozta, hogy 
Kaddáfinak távoznia kell a hatalomból, és ügyében nemzetközi büntetőbírósági döntésre 
van szükség, ám a Líbia elleni háború elkerülhetetlenül civil áldozatokkal jár, s ez ellent-
mond a BT-mandátum humanitárius célkitűzésének.7

4 Joschka Fischer geisselt deutsche Aussenpolitik als Farce”. Welt Online, http://www.welt.de/politik/
deutschland/article12918989/Joschka-Fischer-geisselt-deutsche-Aussenpolitik-als-Farce.html, 2011. 
március 22.

5 Vö. Pia Niedermeier: „German Policy on Libya: Right on Substance, Short on Sytle”. AICGS, http://
www.aicgs.org/adaview.aspx?pageid=2179, 2011. március 25.

6 „Die deutsche Haltung…”, i. m.
7 „Der Tagesspiegel: Unions-Fraktionsvize Schockenhoff verteidigt deutsche Enthaltung im UN-
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A német magatartásban az is megmutatkozott, hogy Berlin a Kaddáfi-rezsim agresz-
sziójával szemben kezdettől fogva a hatékonyabb szankciókra és nem a katonai akciókra 
helyezte a hangsúlyt. A német társadalomban erősek az afganisztáni katonai jelenlét-
tel szembeni fenntartások és azok a német politikai kultúrában rejlő reflexek, amelyek 
a katonai erő alkalmazásával szemben hagyományosan inkább a politikai-diplomá-
ciai eszközöknek, valamint a gazdasági és pénzügyi szankcióknak adnak elsőbbséget. 
Megnövekedett nemzetközi kötelezettségvállalásai ellenére, Németország külpolitikai 
gondolkodásában még mindig mélyen gyökerezik a „csekkfüzet”-politika, s nem ke-
vésbé az a felfogás, amely az országot legszívesebben „kereskedelmi államként” őrizné 
meg, amely globális méretekben zavartalan gazdasági kapcsolatokat tarthat fenn a leg-
különbözőbb államokkal – Kínától Oroszországon át Indiáig. Westerwelle is elismerte, 
hogy a döntés a katonai akciókkal szembeni tartózkodás német hagyományait követte, 
ám visszautasította a német elszigetelődésre irányuló bírálatokat: azt hangsúlyozta, hogy 
Németországon kívül is vannak olyan államok (pl. Lengyelország), amelyek osztani lát-
szanak a német aggályokat.

A német magatartást támogató kormánypolitikusok rámutattak arra is, hogy a lí-
biai felkelők nem olyan típusú ellenzéket képviselnek, mint amilyen Egyiptomban és 
Tunéziában volt megfigyelhető. Líbia polgárháborúba sodródott, amelybe Németország 
nem kíván beleavatkozni.8 Dirk Niebel liberális fejlesztéspolitikai miniszter nem csupán 
azt nehezményezte, hogy a BT-mandátum megfogalmazói nem tisztázták, mikor kell be-
fejezni a katonai erő alkalmazását, hanem azt is, hogy abból az sem derül ki, valójában 
miként is értékelhetők Kaddáfi ellenfelei: mik a távlati céljaik, milyen a meggyőződésük. 
De az sem világos, hogy szabadságharc folyik, vagy Líbia keleti és nyugati részei közötti 
olyan törzsi háború, amelynek megvannak a történelemi hagyományai.9 Schockenhoff, a 
CDU külpolitikai szakértője a felkelők demokratikus legitimációját is kérdésesnek ítélte; 
kiemelte, hogy a vezetők egyike maga is a Kaddáfi-kormány minisztere volt, akit a bolgár 
ápolónők jogellenes fogva tartásában is felelősség terhel.

A német percepció számára fontos volt, hogy a Biztonsági Tanács döntésekor India 
és Brazília szintén tartózkodott, de azok a diplomáciai jelzések is, amelyek a határozat 
meghozatala előtt arról tudósítottak, hogy Obama környezetében átmenetileg megoszlot-
tak az álláspontok. Valójában az USA külpolitikájából ezzel ellentétes tapasztalatok is 
rendelkezésre álltak. A NATO 1999. évi koszovói beavatkozása, nem kevésbé Koszovó 
amerikai elismerése arra figyelmeztetett, hogy Washington nem tolerálja a civil lakosság 
elleni tömeges atrocitásokat. Ennek és az iszlám világgal való jó kapcsolatai demonst-
rálása érdekében Koszovó nemzetközi jogi érvényű elismerése is elfogadható opciónak 
bizonyult. Ugyanakkor fontos körülmény volt, hogy Koszovó óta Washington két iszlám 
országgal is háborúban állt, s ennek az amerikai politika átmeneti vonakodásában és a 
Kaddáfi elleni akciók vezetéséből való kiválásban egyaránt szerepe volt.

Sicherheitsrat zu Libyeneinsatz”. NA Presseportal, http://www.presseportal.de/pm/2790/2011048/
der_tagesspiegel, 2011. március 20.

8 Jackson Janes: „In Europe’s Own Neighborhood”. AICGS, http://www.aicgs.org/adaview.
aspx?pageid=2180, 2011. március 25.

9 „Krieg in Libyen: Alliierten greifen auch Ziele im Süden an”. FAZ.NET, http://www.faz.net/s/
Rub87AD10DD0AE246EF840F23C9CBCBED2C/Doc~E0D492759078B49ED97FE02ECD6B8DB09~
ATpl~Ecommon~Sspezial.html, 2011. március 24.



Mindazonáltal, a német magatartás okainak feltárásában aligha lenne elfogadható, 
ha az európai külpolitika összeomlásáért egyedül Berlin tartózkodását tennénk felelőssé, 
s nem vennénk figyelembe azokat a folyamatokat, amelyek az EU és a NATO megosz-
tottságát ugyancsak elmélyítették. Nem kétséges, hogy a német tartózkodás rést ütött 
az európai külpolitika egységén, ám az európai szolidaritáson az „első rés” valójában 
a francia politika lépése nyomán keletkezett, amikor Párizs elsőként ismerte el legitim 
kormányként a Bengáziban székelő felkelőket, s azzal jelentősen szűkítette a politikai 
megoldás és a multilaterális egyeztetés játékterét.

FrAnciAország szerepe:
Az „első rés” A közös kül- és Biztonságpolitikán

Franciaország 2003-ban, az iraki háború idején Németországgal és Oroszországgal 
együtt szembefordult az amerikai–brit intervencióval. Az afganisztáni háborút 
Nicolas Sarkozy úgy örökölte, ám a Líbia ellenit maga a francia elnök kezdemé-

nyezte, és ez mind bel-, mind külpolitikailag kedvező esélyeket teremtett számára. Párizs 
eltökéltsége abban is kifejezésre jutott, hogy Alain Marie Juppé francia külügyminiszter 
a líbiai konfliktusról rendezett londoni konferencián a felkelőknek nyújtandó fegyverszál-
lítás gondolata mellett állt ki, jóllehet korábban a franciák még azt hangsúlyozták, hogy 
az ENSZ BT mandátuma ezt az opciót nem tartalmazza. A háborút a francia elnök bel-
politikai helyzetének megszilárdítására, népszerűségének visszaszerzésére és a nemzeti 
egység demonstrálására használhatta fel. A kommunisták és a Nemzeti Front kivételével 
minden bal- és jobboldali párt elismerését megszerezte, és Franciaország újra a szabad-
ságjogok védelmezőjeként léphetett fel. Sarkozy azt is elmondhatta, hogy kedvenc terve, 
a Mediterrán Unió megvalósítása nem jelenti a korrupt arab rendszerek kritika nélküli 
elfogadását. A civilek védelmében kezdeményezett háborúra a francia elnöknek azért 
is szüksége volt, mert Párizs meglehetősen kétes kapcsolatokat tartott fenn az arab vi-
lág diktátoraival (a politikusok üdültetésétől a választások támogatásáig), és ez nem kis 
mértékben ártott a francia politika tekintélyének. Michèle Alliot-Marie külügyminiszter 
távozása és Alain Juppé kinevezése is e folyamat bizonyítéka volt.

A franciák számára a líbiai háború az EU geopolitikai architektúrájának szempontjá-
ból is kedvező következményeket ígér, hisz a politikai rendszerek demokratizálása – más 
észak-afrikai arab országokéval együtt – és Líbia újjáépítése a keleti kibővülés Berlinnek 
kedvező dinamikájával szemben az Unió déli dimenzióját erősítheti. Emellett Párizsnak 
az a törekvése, hogy a NATO-kapacitások bázisán egy NATO-n kívüli ad hoc szövetség 
vezetője legyen, azt is magában foglalta, hogy az arab országoknak a koalícióba törté-
nő bevonásával növelje kezdeményezésének legitimitását, nem kevésbé európai vezető 
szerepét. Sarkozy egyik tanácsadója találóan jegyezte meg, hogy az euró közös francia–
német ügy, míg az európai védelempolitika francia–brit irányítású, ám ami a legfontosabb: 
Európában Franciaország első számú vezető hatalom.
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A líBiAi intervenció és A nukleáris politikA:
párizs és Berlin két úton

A fukushimai japán atomkatasztrófára és a líbiai konfliktusra adott, egymástól 
alapjaiban eltérő francia és német válasz jelzi, hogy az „európai tandem” ma 
már külön utakon jár, s ennek hatása a jövőben még inkább érezhető lesz mind a 

nemzetközi, mind az uniós politikában. Már Németországnak a 2010-es euróválság ide-
jén a bajba jutott tagállamokkal szembeni határozott fellépése – a szigorú takarékossági 
politikának és a szabályok megerősítésének követelése – éreztette hatását a francia–német 
viszonyban, ám ekkor a közös európai érdekek felülkerekedtek.

A japán nukleáris katasztrófa árnyékában a CDU ötvennyolc év után elszenvedett 
baden-württembergi veresége felgyorsította mind az ellenzéki, mind a kormánypártok 
atomenergiából való kiszállási politikájának megvalósítását, jóllehet a franciák hetven-
öt százalékával szemben Németországban az elektromos áramnak csupán huszonhárom 
százaléka származik a nukleáris energiából. A francia politikának töretlen a bizalma az 
atomenergiában, míg Németország stratégiája egy olyan irányba mutat, amelyben inkább 
a megújítható energiaforrások – köztük a szél- és napenergia (ma 6,2 és 2 százalék) – és 
egy új, „zöld iparág” kapna vezető szerepet.

A líbiai háborúban Berlin „második külön útjával” a második világháború óta először 
mondta fel a közösséget valamennyi szövetségesével egy meghatározott politikaterületen, 
ami nem csupán a bonni külpolitikai, hanem a bismarcki tradícióknak is ellentmond. 
Valójában Líbia egy újabb állomás Berlinnek abban a politikájában, hogy úgy kíván 
viselkedni, mint a többi állam: alárendelni szövetségeihez fűződő kapcsolatait nemzeti ér-
dekeinek, illetve belpolitikai megfontolásainak.10 Ezen az úton még inkább szembetűnőek 
a Berlin és Párizs közötti különbségek. Párizs geopolitikai érdekei érvényesítésével vál-
tozatlanul a modern nemzetállam koncepcióját képviseli mind kifelé, mind befelé, míg 
Berlin a nukleáris technikától és a hagyományos nemzetállamtól eltávolodva és a szeletív 
szövetségesi politika követőjeként a posztmodern politika megtestesítője.

10 Steven Erlanger – Judy Dempsey: „Germany Steps Away From European Unity”. The New York 
Times, http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/europe/24germany.html?_r=1, 2011. március 23.
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német kárkorlátozás A szövetségesi politikáBAn:
A Földközi-tenger helyett A hindukus

A tartózkodás nyomán kialakult helyzet paradoxonját és iróniáját jól mutatta, hogy 
a német külpolitika a szövetségesekkel szemben bizonyítási kényszerbe került. 
Az ENSZ BT nem állandó tagjaként elmaradt szövetségesi lojalitást a Bundestag 

döntése gyorsított eljárásban igyekezett kompenzálni. A német parlament a líbiai akció 
hatodik napján megszavazta, hogy a Bundeswehr háromszáz katonáját az afganisztáni 
AWACS-akciók rendelkezésére bocsássák, s ezzel tehermentesítsék az Afganisztánban is 
jelenlevő Kaddáfi-ellenes koalíció tagjait. Westerwelle külügyminiszter Merkel kancellár 
kijelentését visszhangozva arról beszélt, hogy Németország a konfliktusban nem semle-
ges. Azt is megkísérelte, hogy a német tartózkodás igazolására az Arab Ligának azokat 
a kételyeit is felhasználja, amelyekben a szervezet a katonai akció méreteit tette bírálat 
tárgyává.

A parlamenti vitában jellemző volt, hogy a Baloldal (Die Linke) kivételével a pár-
tok kerülték a német elszigetelődés problémáját és inkább Afganisztánra fókuszáltak. 
Az FDP – a szövetségi kormány kárkorlátozási politikáját követve – azt hangsúlyozta, 
hogy Németország szövetségesi szolidaritását nem lehet kétségbe vonni, mivel évente 
mintegy húszezer német katona vesz részt a különböző nemzetközi missziókban. A sza-
vazáson a Baloldal elutasította az újabb, megerősített német részvételt az afganisztáni 
háborúban, míg a Zöldek azt hangsúlyozták, hogy célszerűbb lett volna, ha Németország 
inkább a Kaddáfi-ellenes tengeri blokád biztosításában vállal szerepet. Ez utóbbi felvetés 
indokoltnak látszott, mert míg a szövetségi kormány a német hadihajókat Líbia partjánál 
kivonta a NATO kötelékéből, addig a Bundestag döntése alapján Libanonnál a szövetségi 
tengerészet négy hajója és ötszáz katonája változatlan szolgálatot teljesít a közel-keleti 
fegyverembargó biztosítására.
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