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Péczeli Anna         Nukleáris kérdések a NATO chicagói csúcstalálkozóján

ElőzményEk

A NATO 2010. novemberi, lisszaboni csúcstalálkozóján a tagállamok elfogadták 
a szervezet új stratégiai koncepcióját. Nukleáris szempontból a stratégiai kon-
cepció két pillérre épült. Egyrészt arra, hogy amíg más szereplőknek vannak 

atomfegyverei, addig a NATO is fent fogja tartani nukleáris képességeit; másrészt pedig 
arra, hogy a szervezet támogatja az atomfegyverek teljes leszerelésére vonatkozó „glo-
bális nulla” koncepciót. Ennek szellemében a NATO igyekszik elősegíteni a nukleáris 
non-proliferáció és a fegyverzetkorlátozás folyamatait, az elrettentésre és a katonai véde-
lemre vonatkozó politikája azonban a jövőben is a konvencionális és a nukleáris fegyverek 
megfelelő arányára fog épülni.

A tagállamok emellett megállapodásra jutottak arról, hogy a szervezet kiépít egy 
olyan közös rakétavédelmi rendszert, mely garantálni tudja valamennyiük biztonságát. 
Habár a kérdés kapcsán több tagország is aggodalmának és kételyeinek adott hangot, 
végül is konszenzusos döntés született. A támogatást azonban mind a franciák, mind a 
németek feltételekhez kötötték. Párizs megnyeréséhez el kellett fogadni azt a percepciót, 
hogy a rakétavédelem és a támadó nukleáris képességek nem egymást helyettesítő, ha-
nem egymást kiegészítő rendszerek. A német támogatás érdekében pedig elrendelték a 
konvencionális és a nukleáris fegyverek stratégiai szerepére, illetve a rakétavédelemre 
vonatkozó Deterrence and Defense Posture Review (DDPR) folyamat elindítását. 
A felülvizsgálat kivitelezésére másfél évet adtak: a 2012-es chicagói NATO-csúcsra kel-
lett kidolgozni az új dokumentumot.

A DDPR alapvetően három kérdéskört érint, pontosítva és konkretizálva a 2010-es 
stratégiai koncepció alapelveit. Először is megszabja a nukleáris és a konvencionális fegy-
verek megfelelő arányát, illetve az atomfegyverek földrajzi elhelyezkedését. Másodszor, 
deklarálja ez utóbbiak pontos stratégiai szerepét. Harmadszor pedig számot ad a rakétavé-
delmi rendszer kiépítésének helyzetéről. Ezek meghatározásával azonban arra is választ 
kapunk, hogy a szervezet hogyan tekint a stratégiai koncepcióban foglalt két pillérre, 
és a nukleáris arzenál fenntartásával mennyire képes összeegyeztetni a nukleáris non-
proliferáció követelményét.

A DDPR folyamatával kapcsolatban a leszerelési ügyekkel foglalkozó szakértői 
közösség rendkívül megosztott volt. Míg a pesszimista oldal előre borítékolta, hogy 
Chicagóban alapvetően semmi sem fog változni, addig számosan voltak köztük optimis-
ták is, akik nagy reményeket fűztek a folyamathoz. Szerintük ugyanis fontos lehetőség 
nyílt arra, hogy a NATO szakítson korábbi nukleáris politikájával, és kisebb szerepet 
tulajdonítva az atomfegyvereknek, maga is komoly leszerelési lépéseket tegyen. Ez 
alapvetően beleillett abba a sémába, hogy a hidegháború folyamán a NATO nukleáris 
politikája egyfajta követő mechanizmus mentén átvette az amerikaiak stratégiai elkép-
zeléseit. Ennek tükrében Obama elnök 2009-es prágai beszéde és az Egyesült Államok 
2010-es nukleáris katonai doktrínája (Nuclear Posture Review – NPR) is komoly lehe-
tőségekkel kecsegtetett. A Prágában meghirdetett „globális nulla” koncepciót ugyanis 
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http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
http://www.defencetalk.com/germany-backs-nato-plan-for-missile-defense-shield-29494/
http://natomonitor.blogspot.com/2012/05/ddpr1-natos-defence-and-deterrence.html
http://natomonitor.blogspot.com/2012/05/ddpr1-natos-defence-and-deterrence.html
http://prague.usembassy.gov/obama.html
http://www.defense.gov/npr/docs/2010 Nuclear Posture Review Report.pdf
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egy olyan NPR-dokumentum követte, mely korlátozta az atomfegyverek alkalmazását, 
és bizonyos kitételekkel negatív biztonsági garanciát deklarált. (Ez azt jelenti, hogy az 
Egyesült Államok nem szándékozik nukleáris fegyvereket alkalmazni, és nem is fog ezek-
kel fenyegetni olyan, nukleáris fegyverekkel nem rendelkező államokat, melyek részesei 
az atomsorompó-szerződésnek és be is tartják annak rendelkezéseit.) Így tehát legalább 
az atomfegyverek szerepének csökkentése reális elvárásnak tűnt.

Egyes javaslatok azonban ennél jóval tovább mentek: közvetlenül a chicagói NATO-
csúcsot megelőzően a nagyrészt volt védelmi és külügyminiszterekből álló European 
Leadership Network (ELN) negyvenöt tagja levélben szólította fel a szervezetet az 
Európában állomásoztatott amerikai taktikai nukleáris fegyverek azonnali 50%-os csök-
kentésére, a negatív biztonsági garancia deklarálására és az oroszokkal való hatékonyabb 
együttműködésre. Ehhez hasonló felvetésekkel állt elő Helmut Schmidt volt német kan-
cellár és Sam Nunn volt amerikai szenátor is. A New York Times hasábjain április 13-án 
megjelent cikkükben azt javasolták, a NATO deklarálja, hogy az atomfegyverei napjaink-
ban csakis elrettentési célokat szolgálnak, és a tagállamok 2012-től kezdődően, egy ötéves 
leszerelési koncepció keretében megkezdik az amerikai taktikai nukleáris fegyverek tel-
jes kivonását.

Az optimista várakozásokkal szemben fontos azonban hangsúlyozni, hogy a NATO 
keretein belül a DDPR-hez kötődő nukleáris kérdések a legtöbbet vitatott témakörök 
közé tartoznak, melyek komoly belső törésvonalakat okoznak a szervezetben. Ebből a 
szempontból kiemelkedik az Európában állomásoztatott, mintegy kétszáz amerikai tak-
tikai nukleáris fegyver sorsa, melynek kapcsán az elmúlt években egyre élesebb vita 
bontakozott ki a tagállamok között. A fegyvereknek otthont adó Németország, Belgium, 
Hollandia, Olaszország és Törökország közül ugyanis az első három állam hivatalosan 
is deklarálta, hogy a fegyverek kivonását támogatja. Ugyanakkor Franciaország, számos 
közép-európai állam és a balti országok is a status quo megőrzése mellett foglaltak állást. 
Az tehát már a lisszaboni csúcstalálkozón is valószínűsíthető volt, hogy az amerikai tak-
tikai nukleáris fegyverek kivonásáról nem sikerülhet konszenzusos döntést hozni.

Ehhez kapcsolódóan azonban egyetlen tekintetben, úgy tűnik, egyetértés van a tag-
államok között: az amerikai fegyverek esetleges kivonását valamennyien az oroszokéval 
párhuzamosan képzeli el, azaz Moszkva taktikai nukleáris arzenáljának megfelelő mér-
tékű csökkentésével egyidejűleg. Ezzel szemben Oroszország a saját taktikai nukleáris 
képességeiről szóló tárgyalások megkezdését éppen ezeknek az amerikai fegyvereknek a 
kivonásához köti. Ezt a patthelyzetet nem sikerült feloldani Lisszabonban és az azt követő 
DDPR-folyamat keretében sem. Mindez egy olyan kényelmes kényszerhelyzetet hozott 
létre, melyben a NATO-tagállamokon nincs erős külső nyomás a konszenzus kidolgozá-
sára, az orosz fél pedig továbbra is takarózhat azzal, hogy Washington még mindig nem 
hajlandó feladni fegyvereinek külföldön való állomásoztatását.

A NATO–orosz kapcsolatok vonatkozásában tehát a chicagói csúcs elsődleges felada-
ta az volt, hogy a nukleáris kérdésekben nagyobb átláthatóságot biztosítson, kikövezve az 
utat a jövőbeni kölcsönös leszerelés irányába; továbbá bizalomépítő intézkedések segítsé-
gével oszlassa el az oroszoknak a rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatos félelmeit.

http://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement-on-outcomes-required-from-chicago_387.html
http://www.nytimes.com/2012/04/14/opinion/toward-a-world-without-nukes.html?_r=1
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A nATO chicAgói csúcsTAlálkOzójA és A DDPR

A DDPR-folyamat kapcsán mindenképp pozitív eredményként könyvelhető el, hogy 
sikerült a Lisszabonban megszabott feladatoknak megfelelően, idejében befejezni 
a felülvizsgálatot, és a védelmi miniszterek április 18–19-i brüsszeli találkozójá-

ra az Egyesült Államok, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság már egy 
közösen kidolgozott, kompromisszumos javaslattal érkezett. Miután a többi tagállam is 
formális jóváhagyását adta a dokumentumtervezethez, a május 20–21-i chicagói csúcson 
minimális módosításokkal megszületett a NATO új DDPR-stratégiája.

Tartalmát tekintve, a nagyjából ötoldalas dokumentum tulajdonképpen semmi elmoz-
dulást sem jelent a NATO korábbi nukleáris gyakorlatához képest. Megerősíti a stratégiai 
koncepcióban szereplő két pillért, miszerint a szervezet mindaddig fenn kívánja tartani a 
nukleáris fegyvereit, amíg más szereplőknek is vannak atomfegyverei; ezzel párhuzamo-
san ugyanakkor támogatja a globális nulla koncepcióját.

A nukleáris stratégia kapcsán deklarálja, hogy a NATO jelenlegi nukleáris hadereje 
megfelelő a hatékony elrettentés és a biztonság garantálásához – e garanciát az Egyesült 
Államok stratégiai nukleáris arzenálja biztosítja, kiegészülve a független francia és a brit 
stratégiai nukleáris arzenálokkal. (A franciák esetén azért kimondottan fontos hangsú-
lyozni ennek függetlenségét, mert Franciaország, egyedüli tagállamként, nem részese a 
NATO Atomtervező Bizottságának [Nuclear Planning Group – NPG], és nukleáris ar-
zenálja semmilyen szempontból sincs alárendelve a NATO katonai döntéshozatalának. 
Ugyanakkor a NATO politikai döntéshozatalában képviselteti magát, ezért a közös nuk-
leáris stratégiáról folyó vitákban Párizs jóváhagyására is szükség van a konszenzusos 
döntések meghozatalához. A franciákkal ellentétben, a britek saját nukleáris arzenáljukat 
alárendelték az Atomtervező Bizottságnak.) 

Az optimista várakozások ellenére, a negatív biztonsági garancia területén sem si-
került előrelépni. Az új DDPR ugyanis – a NATO történetében először – foglalkozik bár 
a kérdéssel és elismeri az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság által 2010 
folyamán hozott negatív biztonsági garanciákat, a nukleáris fegyverek tényleges alkalma-
zására vonatkozó stratégiák kidolgozását azonban tagállami hatáskörbe utalja. Megjegyzi 
ugyan, hogy a negatív biztonsági garanciák pozitív hatással lehetnek a nukleáris non-
proliferáció előmozdítására, a szervezet egészére viszont nem szab meg ilyen politikát. 
(Az amerikai negatív biztonsági garancia lényegéhez hasonló a briteké is, ők azonban 
fenntartják a jogot, hogy felülvizsgálják ezt a politikát, amennyiben akár a vegyi, akár 
a biológiai fegyverek proliferációja közvetlen veszélyt jelentene nemzetbiztonságukra 
nézve.)

Az amerikai B-61-es taktikai nukleáris fegyverek és azok leszerelése kapcsán a 
DDPR deklarálja, hogy a NATO a jövőben olyan lépéseket fog tenni, melyek elősegíthe-
tik e fegyverek kivonását. Ezzel párhuzamosan (vagy ennek ellentmondóan?) azonban azt 
is kijelenti, hogy a NATO nukleáris elrettentését garantáló valamennyi komponens biz-
tonságát és hatékonyságát fent kívánja tartani mindaddig, amíg a szervezet rendelkezik 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_85978.htm
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_191634.pdf?CID=PDF&PLA=furl&CRE=sdsr
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atomfegyverekkel (egyes vélemények szerint ezzel elköteleződik a B-61-es bombák mo-
dernizációja mellett, még későbbre tolva azok esetleges kivonását). Továbbá az amerikai 
taktikai nukleáris fegyverek kivonását hivatalosan is az orosz reciprocitáshoz köti.

A rakétavédelem tekintetében a DDPR megerősíti, hogy a NATO rakétavédelmi kon-
cepciójához (Phased Adaptive Approach – PAA) az Egyesült Államok a jövőben is hozzá 
kíván járulni, és ebben a többi tagállamra is számít. A telepítés jelenlegi állását illetően ki-
jelentették, hogy a rendszer elérte a részleges működőképesség állapotát. Ez gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a Földközi-tengerre megérkeztek az Aegis rakétavédelmi technológiával 
és SM-3-as elfogórakétákkal felszerelt The Sullivans rombolók; Törökországban üzembe 
helyezték az amerikai nagy hatótávolságú AN/TPY-2 radaregységet, és a németországi 
Ramstein bázis parancsnoki központját összekapcsolták a rendszer többi elemével. A to-
vábbi fázisokat tekintve: 2015-re várható, hogy a telepítés eléri a kezdeti műveleti fázist, 
2018-ra pedig a teljes műveleti képességet.

Emellett, a francia elvárásoknak megfelelően, a dokumentum tartalmazza, hogy a 
rakétavédelmi rendszer nem helyettesítheti a támadó jellegű nukleáris arzenált, hanem 
mindössze kiegészíti azt. Az orosz aggodalmak enyhítése érdekében deklarálja, hogy a 
rendszer pusztán védelmi jellegű, nem Oroszország ellen irányul, és nem is lenne képes 
arra, hogy aláássa az orosz nukleáris elrettentés hitelét. A reciprocitás és átláthatóság 
jegyében tehát a szervezet ezután is keresni fogja a lehetőségeket a Moszkvával való ra-
kétavédelmi együttműködésre.

A három programterület mellett szintén szót érdemel, hogy a dokumentum a fo-
lyamatos nukleáris felülvizsgálat mellett tör lándzsát, és a szervezet stratégiáját a 
biztonsági környezet változásának megfelelően kívánja alakítani. Ebben kulcsszerep jut 
majd a tömegpusztító fegyverek ellenőrzésével foglalkozó bizottság (Weapons of Mass 
Destruction Control and Disarmament Committee – WCDC) utódszervének, melytől fo-
lyamatos javaslatokat várnak az oroszokkal való együttműködés és a további leszerelés 
előmozdítására.

A DDPR éRTékElésE és A nATO nuklEáRis POliTikájánAk jövőjE

Habár nem előzték meg nagy várakozások, és a szakértők jelentős része nem fűzött 
nagy reményeket bárminemű drámai fordulathoz a NATO nukleáris politikáját 
illetően, az új DDPR-ről mégis meg kell állapítani, hogy számos tekintetben ko-

moly lehetőségeket szalasztott el. Amennyiben ugyanis a szervezet komolyan gondolja a 
globális nulla koncepcióját, legalább minimális szinten el kellett volna mozdulni annak 
irányába. Ennek első lépése lehetett volna a nukleáris fegyverekre vonatkozó stratégia fi-
nomítása. Itt nemcsak a már sokat emlegetett negatív biztonsági garanciára kell gondolni, 
hanem az atomfegyverek tényleges szerepére is. A negatív biztonsági garanciának már az 
említése is pozitívum ugyan, az viszont, hogy nem terjesztették ki azt a szervezet egészé-
re, elég visszás következményeket szülhet. A taktikai nukleáris fegyverek mellett ugyanis 
az egyik legerősebb érv, hogy azoknak köszönhetően a NATO atomfegyverekkel nem 
rendelkező államait is be tudják vonni a nukleáris politikába. Mindez ráadásul nemcsak 
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a fegyvereket befogadó országokra vonatkozik, hanem a többi államra is, melyek közös 
hadgyakorlatokon vesznek részt, és ugyanúgy kénytelenek megérteni a nukleáris elret-
tentés politikai vonatkozásait és véleményt alkotni azokról. Ezt a kohéziót rontja, hogy 
az új DDPR nemzetállami hatáskörben hagyta az atomfegyverek szerepének kérdését, 
ezzel elég kusza helyzetet eredményezve. A NATO három atomhatalma ugyanis teljesen 
eltérő körülmények között és más kikötésekkel hajlandó atomfegyvereket alkalmazni. 
Összességében ez a NATO-politika azt az üzenetet küldi, hogy az atomfegyverek alkal-
mazása végső soron továbbra is az atomhatalmak unilaterális döntésén nyugszik. (Egyes 
források szerint a britek és az amerikaiak készen álltak egy közös NATO-deklarációra, 
melyben [nem kötelező érvénnyel] szerepelt volna a negatív biztonsági garancia – ezt a 
tervet azonban megint csak a francia ellenállás torpedózta meg.)

A másik terület, azaz az atomfegyverek tényleges szerepe kapcsán a szervezet által 
deklarált leszerelési célokat szolgálta volna, ha – megint csak a 2010-es amerikai NPR-
stratégiát mintául véve – a NATO is kijelenti, hogy az atomfegyverek egyetlen célja az 
elrettentés. Ezzel szemben a DDPR éppen ellenkező irányba mutat, és elkötelezte a szer-
vezetet a B-61-es bombák és hordozóeszközök modernizációja mellett, ezzel még jobban 
megnehezítve a taktikai fegyverek kivonását.

Áttérve ez utóbbiakra, velük kapcsolatban a legnagyobb problémát az jelenti, hogy 
maga a DDPR nem tartalmazza, hogy mi is e fegyverek pontos stratégiai szerepe. A doku-
mentum szövege szerint ugyanis a NATO-tagállamok biztonságát és az elrettentés hitelét 
az amerikai és a független francia, illetve a brit stratégiai nukleáris erők biztosítják. A tak-
tikai nukleáris fegyverekről azonban nem esik szó. Ebben a tekintetben fontos előrelépést 
jelentett volna, ha a tagállamok elismerik, hogy a taktikai fegyverek nyújtotta stratégiai 
előnyöket a szervezet tagországainak a stratégiai nukleáris és a konvencionális fegyve-
rekből álló arzenálja is könnyedén garantálni tudná. Ezzel ugyanis a szervezet megfelelő 
körülményeket teremthetett volna a fegyverek jövőbeli kivonásához. Ezzel szemben a 
DDPR deklarálja, hogy a nukleáris fegyverek jelenlegi összetétele megfelel napjaink biz-
tonságpolitikai kihívásainak, és minden komponenst fenn kell tartani a NATO védelme 
érdekében. Az azonban – a stratégiai nukleáris fegyverekkel szemben – továbbra sem 
derül ki, hogy ebben milyen szerep hárul a taktikai nukleáris fegyverekre.

Azzal pedig, hogy a fegyverek kivonását hivatalosan is az orosz reciprocitáshoz 
kötötték, komoly kihívások elé állították a szervezetet. Amint ugyanis korábban már 
bemutatásra került, Moszkva éppen e fegyverek kivonását tekinti a taktikai nukleáris 
fegyverek leszereléséről folytatandó tárgyalások egyik előfeltételének. Ráadásul, paradox 
módon, ahogy Európában egyre erősödtek az ebbe az irányba mutató törekvések, és meg-
indult a németek vezette kampány a fegyverek kivonásáért, Moszkva egyre távolabb tolta 
a reciproklépések lehetőségét. Az orosz követelések listája ugyanis folyamatosan növe-
kedett. A 2010-es START-tárgyalások lezárását követően Obama elnök deklarálta, hogy 
a következő feladat egy, a taktikai nukleáris fegyverekre vonatkozó bilaterális szerződés 
kidolgozása. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azonban kijelentette, hogy Moszkva 
csakis akkor hajlandó a kérdésről tárgyalni, ha a konvencionális fegyverek, a világűr és a 
rakétavédelem kérdését is beleveszik a tárgyalásokba. Mindez pedig beláthatatlanul elo-
dázza a megállapodás esélyét.

http://armscontrolnow.org/2012/05/03/natos-ddpr-what-to-expect-and-what-needs-to-be-done-after-the-chicago-summit/
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http://cns.miis.edu/stories/110125_russia_new_start_ratification.htm
http://cns.miis.edu/stories/110125_russia_new_start_ratification.htm


A taktikai nukleáris fegyverek kapcsán szintén komoly problémát okoz a moderni-
záció kérdése. Az új DDPR kötelezettséget vállalt a fegyverrendszerek modernizációjára, 
jelenleg azonban elég kétséges, hogy a folyamatosan csökkenő európai védelmi kiadá-
sok és az amerikai költségvetési megszorítások mellett bárki is hajlandó lesz fedezni 
e programok anyagi oldalát. A B-61-es bombák modernizációja ugyanis már évek óta 
halogatott kérdés. Az Egyesült Államokban az atomtöltetek élettartamának meghosz-
szabbítására irányuló jelenleg futó programok (Life Extension Program – LEP) közül 
ez lenne a legdrágább projekt. Nem biztos azonban, hogy a Kongresszus hajlandó lesz 
ezt jóváhagyni annak tükrében, hogy a B-61-es bombák már kizárólag csak Európában 
vannak hadrendbe állítva, stratégiai hasznuk és jövőbeni sorsuk pedig elég erőteljesen 
megkérdőjelezhető. Míg a többi robbanófej LEP-programja 1,7-4,2 milliárd dollár között 
mozog, addig a legújabb becslések szerint a B-61-es bombák modernizációja 6 milliárd 
dollárba kerülne. Ráadásul a modernizáció megkezdését már kétszer is elhalasztották, és 
a jelenlegi céldátumként kitűzött 2017 már fordulópontot jelent: ha nem születik döntés a 
program megindításáról, akkor a fegyverek elöregedése miatt fokozatosan el kell kezdeni 
az első B-61-esek kivonását. Ezzel a dátummal Moszkva is tisztában van; éppen ezért, ha 
a NATO túl sokáig vár a tárgyalásokkal, könnyen lehet, hogy finanszírozás híján valóban 
egyoldalúan lesz kénytelen kivonni az amerikai taktikai nukleáris fegyvereket. Szakértők 
szerint a következő két-három évben még azért van reális esély egy Moszkvával történő 
megállapodásra, mert az orosz nukleáris arzenál is öregszik, és egy kölcsönös leszere-
lési megállapodás az orosz felet is jelentős anyagi terhektől szabadíthatná meg. Később 
azonban már félő, hogy kivárnák a 2017-es dátumot, és nem adnának semmit a B-61-esek 
esetleges kényszerkivonásáért cserébe.

A költségvetési dilemmák azonban nemcsak az atomtölteteket érintik, hanem a hordo-
zóeszközöket is. A töltetek célba juttatására rendszeresített német, holland, belga és olasz 
hordozók is élettartamuk végéhez közelednek. (A törököket ez a probléma nem érinti, 
hiszen az amerikai taktikai nukleáris tölteteknek otthont adó Incirlik légi bázison nincs 
olyan vadászgép, mely alkalmas lenne a robbanófejek hordozására.) A következő évek 
folyamán kell majd dönteni arról, hogy az államok vállalják-e a vadászgépek új generá-
ciójának beszerzését. Ezek ugyanis rendkívül nagy beruházások, ezért kérdéses, hogy az 
euróövezet válságával és a csökkenő védelmi kiadásokkal mennyire tudják majd össze-
egyeztetni ezeket a katonai beruházásokat. Ha ugyanis a németek úgy döntenének, hogy 
nem vásárolnak új vadászgépeket, akkor valószínűleg a többi állam is követné a példáju-
kat, a B-61-esek kivonása pedig elkerülhetetlenné válna.

A rakétavédelmi tervek kapcsán szintén fontos szempont a finanszírozás problémája. 
Az Egyesült Államok Képviselőházában ugyanis a Fegyveres Erők Bizottsága a 2013-as 
költségvetési évre a rakétavédelmi tervekre szánt keretnek mindössze 25%-át tette elér-
hetővé. Ezen pedig nem hajlandó változtatni addig, amíg az európai szövetségesek nem 
vállalnak nagyobb részt a rendszer finanszírozásából.

Habár a rakétavédelem kapcsán az új DDPR megpróbálta létrehozni a tényleges 
együttműködés megfelelő kereteit, azonban a problémát az jelenti, hogy ennek a kérdés-
nek alapvetően az amerikai–orosz bilaterális szint a megfelelő fóruma. A dokumentum 
ugyanis hiába tartalmazza, hogy a rendszer pusztán védelmi célokat szolgál, és nem irá-
nyul Oroszország ellen, erre vonatkozóan az orosz fél jogilag kötelező garanciákat vár a 
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washingtoni törvényhozástól. Ezt azonban Obama elnök a választások lezárulásáig sem-
miképpen sem adhatja meg – sőt, valószínűleg azt követően sem tudja átvinni az amerikai 
belpolitikán. A Kongresszus ugyanis 2011 decemberében benyújtotta a védelmi kiadá-
sokra vonatkozó törvénytervezetet, melyben a nukleáris kérdésekben rendkívül szűkre 
szabták az elnök mozgásterét. A rakétavédelemre vonatkozóan a Kongresszus megfelelő 
bizottságainak két hónapos előzetes értesítéséhez, illetve annak jóváhagyásához kötötték 
az oroszokkal való információmegosztást és minden egyéb engedményt. Az áprilisi szö-
uli nukleáris biztonsági konferencián Obama és Medvegyev között lezajlott megbeszélést 
követően pedig ennél is komolyabb korlátozásokat helyeztek kilátásba a Kongresszus re-
publikánus képviselői. Mindezzel valószínűleg teljesen ellehetetlenítve az oroszok által 
kért jogi garancia megadását.

kOnklúzió

A NATO chicagói csúcstalálkozója kapcsán nukleáris szempontból mindenképp 
fontos eredmény, hogy időben elkészült az új DDPR, és a tagállamok egyön-
tetűen elfogadták a dokumentumot. Azonban – a pesszimista várakozásoknak 

megfelelően – lényegi elmozdulás nem történt a NATO nukleáris politikájában. A DDPR 
megerősítette a 2010-ben Lisszabonban elfogadott stratégiai koncepció elemeit, és alapve-
tően a status quo megőrzése mellett foglalt állást.

Az atomfegyverek stratégiai szerepe kapcsán a negatív biztonsági garancia említése 
fontos fejlemény volt; nem sikerült azonban egységesíteni az egyes nemzeti stratégiákat, 
és a fegyverek alkalmazásának alapelveit továbbra is az atomfegyverekkel rendelkező tag-
államok szabják meg. Szintén nem sikerült korlátozni az atomfegyverek szerepét abban 
az értelemben, hogy nem került átültetésre az amerikai nukleáris doktrínában szereplő 
„kizárólag elrettentésre” vonatkozó klauzula. A DDPR továbbra is széles feladatkört szab 
a stratégiai nukleáris fegyvereknek, elmulasztotta azonban definiálni, hogy a mintegy 
kétszáz amerikai taktikai nukleáris fegyver milyen stratégiai szerepet tölt be a szervezet 
politikájában.

Ha mindez megtörtént volna, az kikövezhetné az utat a taktikai nukleáris fegyverek 
jövőbeli kivonása felé; ezt azonban megakadályozza, hogy a DDPR a jelenlegi nukle-
áris arzenál minden komponenséhez ragaszkodik, sőt azok modernizációja mellett tör 
lándzsát. Ennek ugyanakkor erősen kétséges az anyagi fedezete, és az oroszokkal való 
tárgyalásokban is negatív következményei lehetnek. A taktikai nukleáris fegyverek tehát 
nemhogy komolyabb katonai szerepet nem képviselnek, de még gazdasági és politikai 
szempontból is tehernek bizonyulnak. A NATO katonai előnye nélkülük is megkérdője-
lezhetetlen volna, kivonásuk halogatása azonban több szempontból is problémás lehet.

A rakétavédelmi rendszer telepítése a terveknek megfelelő menetrend szerint halad, 
költségvetési oldalról azonban még itt is problémákkal nézhet szembe a szervezet. Az 
oroszokkal való együttműködést megpróbálta ugyan előmozdítani az új DDPR, hogy 
eredményes lesz-e, az azonban minden bizonnyal nem ezen a fórumon fog eldőlni.
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Összességében tehát nem történt érdemi változás a NATO nukleáris politikájában, a 
belső ellentétek rányomták bélyegüket a folyamatra. Mindezért nemcsak a makacs francia 
ellenállás okolható, hanem az is, hogy a hidegháborús gyakorlattal szemben, az Egyesült 
Államok ezúttal nem állt a folyamat élére, és nem vitte keresztül saját elképzeléseit. Ezzel 
azonban a szervezet kifelé azt sugallja, hogy a stratégiai koncepcióban megfogalmazott 
két pillér – a nukleáris fegyverek fenntartása és a globális nulla koncepciója – a jelenlegi 
DDPR tükrében nem egymást erősítő, hanem inkább egymást gyengítő alapelvek voltak. 
Ahhoz, hogy a NATO ezt kiküszöbölje a jövőben, konstruktív és érdemi javaslatokra, 
illetve a DDPR-ben is megfogalmazott, állandó felülvizsgálatra lesz szükség.
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