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Fazekas Béla             A Délkelet-ázsiai Nemzetek 21. csúcstalálkozója

Amikor 2012. december 10-én az oslói városházán az Európai Unió Tanácsának, 
Bizottságának és Parlamentjének elnökei közösen átvették a Nobel-békedíjat, az esemény 
vegyes reakciót váltott ki a nemzetközi közvéleményben. A fanyalgók szerint a díj értékét 
intellektuálisan devalválta, hogy azt éppen az Unió történelmének legmélyebb válsága 
idején ítélték oda. A hírt örömmel fogadók ugyanakkor a díj odaítélésének az indoklá-
sára hívták föl a figyelmet, vagyis arra az Unió alapító atyái által felvállalt történelmi 
küldetésre, melynek célja az évszázadokon át egymással acsarkodó európai nemzetek 
megbékítése, példa nélküli módon hosszú és békés időszakot teremtve az államok harmo-
nikus együttélésének, a demokrácia és az emberi jogok érvényesítésének. A díj átvétele 
után mondott beszédében José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke reményének 
adott hangot, hogy a Nobel-békedíj után a világ legsikeresebb integrációs tömörülése a 
jövőben még inkább inspirációként szolgál majd más térségek hasonló törekvései szá-
mára, békét és fejlődést hozva az ottani népeknek. Kérdés persze, hogy az, ami működik 
az egymással ezer történelmi szállal összefonódó, az egységes keresztény kultúrkörhöz 
tartozó és azonos értékeket valló európai nemzetek esetében, az működhet-e olyan év-
ezredes civilizációs, kulturális, etnikai és vallási ellentétektől szabdalt régióban, mint 
Délkelet-Ázsia, és lehetséges-e, hogy a régió integrációs szervezete, az ASEAN a 21. szá-
zad sikertörténetévé válva meghozza a térség sokat szenvedett népeinek a megbékélést, 
önmagának pedig egy esetleges Nobel-békedíjat. A kérdésre választ adni a csupán pil-
lanatfelvétel készítésének szerény szándékával írott anyag nem vállalkozhat, legfeljebb 
arra, hogy felvillantson néhány, az ASEAN előtt álló fontosabb kihívást.

ASEAN – NEgyvENöt év Az iNtEgráció útjáN

Az alapításának tavaly 45. évfordulóját ünneplő ASEAN-t 1967. augusztus 8-án 
hozta létre Bangkokban Délkelet-Ázsia öt fejlődő országa: a Fülöp-szigetek, 
Indonézia, Malajzia, Szingapúr és Thaiföld. A jelenleg 10 tagállamból álló szer-

vezethez azóta csatlakozott Brunei (1984), Vietnam (1995), Laosz és Mianmar (1997), 
valamint Kambodzsa (1999). Az ASEAN külső határai mára gyakorlatilag egybeesnek 
Délkelet-Ázsia földrajzi határaival. Az ASEAN régió mintegy 4,5 millió négyzetkilomé-
teres területének népessége mára eléri a 620 millió főt, a kétszer akkora lélekszámmal 
bíró Indiáéval megközelítőleg azonos nagyságú és vásárlóerőt képviselő középosztállyal. 
A tíz tagállam együttes GDP-je elérte a 2200 milliárd USD-t, amivel igényt tarthatna a 
világ 10. legnagyobb gazdasága címre.

A térség geopolitikai és geostratégiai változásai többször is az ASEAN céljainak 
finomhangolására kényszerítették a szervezet tagállamainak vezetőit, de az alapvető 
szándék nem változott: a tagországok gazdasági fejlődéséhez szükséges békés környezet 
biztosítása, lehetőleg külső hatalmi beavatkozás nélkül, és ennek érdekében a tagállamok 
egymás közötti konfliktusainak ellenőrzött keretek között tartása, kezelhetősége politikai 
eszközökkel. Bár az elmúlt évtizedekben a gazdasági-kereskedelmi regionális együttmű-
ködés egyre fontosabb szerepre tett szert, e közös nevezőt jelentő politikai indíték még ma 
is tetten érhető. Az integráció pacifikáló képességét jól jelzi, hogy az egykori ideológiai 
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http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075633
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075633
http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2012
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(és katonai) ősellenség, Vietnam ma már az ASEAN egyik meghatározó tagja. Surin 
Pitsuwan leköszönő ASEAN-főtitkár szerint a szervezet az elmúlt évtizedekben jól kezel-
te és mediálta a térségen belüli konfliktusokat, amire kiváló példa, hogy a Mekong folyó 
Délkelet-Ázsia „berlini falából” a barátság és együttműködés területévé vált.

Az, hogy a szervezeten belül jól megfér egymással a vietnami egypártrendszerű dikta-
túrától a gyakorlatilag egypártrendszerű szingapúri irányított demokrácián vagy a brunei 
abszolút monarchián át a jól működő Fülöp-szigeteki képviseleti demokráciáig számos 
politikai rendszer, azt jelzi, hogy a közös értékek minimuma nem feltétlenül a demokra-
tikus intézményrendszerek primátusában keresendő. Az ASEAN 45 évvel megalakulása 
után is alapvetően „érdekközösségként” és nem „értékközösségként” definiálható. Csak 
ebből az érdekközösségből fakadó kohézió volt képes felülírni olyan évezredes civilizáci-
ós, kulturális, etnikai, vallási és törzsi antagonizmusokat, melyek e térséget évszázadokon 
át feszítették. Nem létezik még egy olyan integrációs szervezet, melyben a világ öt vezető 
vallásához tartozó népek, egymástól eltérő politikai rendszerű államok alkotnának egy 
ennyire sikeresen működő közösséget.

Bár az ASEAN már negyven éve létezett, a tagállamok csak a 2005. decemberi Kuala 
Lumpur-i csúcstalálkozójukon elfogadott döntés után két évvel látták elérkezettnek az 
időt arra, hogy állam- és kormányfőik 2007 novemberében, Szingapúrban aláírják a szer-
vezetnek az Eminent Persons Group által előkészített alapokmányát (ASEAN Charter). 
A dokumentum elfogadásának tétje az volt, hogy képes-e az ASEAN a 21. század kihívá-
sainak megfelelő módon újradefiniálni magát, és egy szabályozottabb, fegyelmezettebb, 
koherensebb, értékközösségen alapuló regionális integrációként megőrizni önálló ala-
nyiságát a Kína és India növekvő dominanciája által formálódó politikai és gazdasági 
erőtérben. Az alapokmány, amely először foglalta egységes keretbe az ASEAN céljait 
és működési elveit, számos hiányossággal is bírt, miután nem rögzítette egyértelműen 
a tagság és a csatlakozás politikai és gazdasági kritériumait, nem tartalmazott konkrét 
lépéseket és szankciókat arra az esetre, ha valamely tagállam nem tesz eleget a doku-
mentumban vállalt kötelezettségeinek. Az EU működéséhez hasonló elemek ellenére, az 
alapokmány jól tükrözi, hogy a tagországok nem kívánnak lemondani nemzeti szuvereni-
tásukról, és nem céljuk egy nemzetek feletti szervezet létrehozása.

Az, hogy a 2008-as globális gazdasági és pénzügyi válságból az ASEAN-tagállamok 
megerősödve jöttek ki, nem csekély mértékben annak köszönhető, hogy nyomban a vál-
ság kitörését követően a gazdasági expanziót szolgáló makrogazdasági intézkedések, 
pénzügyi ösztönzők és monetáris könnyítések egész sorát jelentették be, és jelentősen ja-
vították a hitelekhez való hozzájutás feltételeit. A válság ezáltal felgyorsította az ASEAN 
közösségépítő folyamatát, célul tűzve annak 2015-re történő befejezését. Jelentős lépés 
volt az ASEAN szabadkereskedelmi övezet, egyben az egységes gazdasági közösség lét-
rehozása útján, hogy 2010. január 1-jére a tagállamokból származó termékek esetében a 
behozatali vámok 87%-a megszűnt. A tagok elfogadták, hogy prioritásként kezelik az 
„ASEAN Connectivity” kezdeményezést, amely a szárazföldi közlekedési útvonalaknak 
az egész térségre kiterjedő hálózatának a megteremtését tűzte ki célul. (A 2020-ig meg-
valósuló infrastrukturális projektek összértéke a tervek szerint 17 milliárd USD, melynek 
70%-át az Ázsiai Fejlesztési Bank, a fennmaradó részt a tagállamok finanszírozzák.) 

A tagállamok fejlettségbeli különbségének csökkentése céljából infrastrukturális alapot 



Fazekas Béla             A Délkelet-ázsiai Nemzetek 21. csúcstalálkozója

2013. január 11.            5

hoztak létre (500 millió USD). Megállapodtak, hogy a hat fejlettebb tagállam 2015-ig 
egységes piacot és termelési bázist hoz létre, valamint megszünteti a még megmaradt 
vámokat. A globális hatalmak részéről is mind nagyobb figyelmet kiérdemlő ASEAN azt 
követően kezdett felértékelődni, miután világossá vált, hogy a tömörülés nem egyszerű-
en a válságból történő nemzetközi kilábalás egyik éllovasa, hanem egyértelműen annak 
egyik fő húzóereje.

A phNompENi cSúcStAlálkozó

A kambodzsai fővárosban került sor 2012. november 18–19-én a Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetségének (ASEAN) 21. csúcstalálkozójára. A hír önmagában nem 
váltott volna ki komoly nemzetközi érdeklődést, ha nem a rendezvényhez kapcso-

lódott volna az újraválasztott amerikai elnök, Barack Obama második elnöki ciklusának 
első külföldi útja, érzékletesen demonstrálva az ASEAN-nak az amerikai külpolitikai 
érdekérvényesítés eszközrendszerében játszott privilegizált szerepét. Nem kétséges, hogy 
tíz, de akár még öt évvel ezelőtt is egy Izrael és a palesztinok között éppen folyamatban 
lévő és fokozatosan eszkalálódni látszó gázai fegyveres konfliktus bizonyosan az ameri-
kai elnök délkelet-ázsiai látogatásának elhalasztását vonta volna maga után.

A szervezet 2012. novemberi phnompeni csúcstalálkozóján alapvetően három kér-
déskör került kiemelt témaként megvitatásra: az ASEAN Gazdasági Közösség (AEC) 
létrehozási határidejének egy évvel való kitolása, az ASEAN emberi jogi deklarációjának 
elfogadása és a dél-kínai-tengeri régió területi vitáival összefüggő, egységes ASEAN-
álláspont kidolgozása.

A szervezet soros elnökségét adó kambodzsai miniszterelnök kiemelte, hogy az 
ASEAN hitelessége nagy csorbát szenvedne, ha az ASEAN Közösség létrehozásának 
2015-ös határidejét nem tudnák tartani, viszont további időnyerés céljából a korábban 
2015. január 1-jében megállapított határidőt 2015. december 31-re javasolta módosítani, 
amit a csúcs résztvevői elfogadtak. Az AEC létrehozását előirányzó Economic Blueprintet 
a résztvevők már 72%-ban teljesítették, maradt azonban még bőven feladat a biztonsági 
és a társadalmi-kulturális közösség kialakítását illetően.

Az ASEAN Kormányközi Emberi Jogi Bizottsága néhány évvel korábbi létrehozása 
nyomán támadt nemzetközi eufóriát eleinte igazolni látszott az ASEAN egyes tagállama-
inak és magának a bizottságnak a mianmari demokratikus változások levezényléséhez 
nyújtott támogatása. A burmai emberi jogi helyzetben bekövetkezett látványos javulás 
elismerését jelzi, hogy – a phnompeni ASEAN-csúcshoz időzítve – Obama személyében 
először látogatott hivatalban lévő amerikai elnök Burmába. Elismerve egy, az ASEAN ál-
tal kiadandó külön emberi jogi nyilatkozat politikai jelentőségét, az ASEAN Kormányközi 
Emberi Jogi Bizottsága 2010 őszén döntött egy szakértői csoport felállításáról a nyilat-
kozat szövegének kidolgozására, melyet aztán többszöri vita után a bizottság terjesztett a 
csúcs elé.

http://www.nytimes.com/2012/11/09/world/asia/obama-to-visit-myanmar.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/11/09/world/asia/obama-to-visit-myanmar.html?_r=0
http://www.eria.org/2012_1118-21st ASEAN_Summit-Opening Statement by PM Hun Sen.pdf
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EmbEri jogok, tErülEti viták

Azt, hogy az ASEAN még ma is sokkal inkább érdekalapú, semmint értékalapú 
közösség, jól tükrözi a csúcs által elfogadott ASEAN emberi jogi nyilatkozat, ami 
már korántsem váltott ki a világ demokratikus közössége részéről akkora meg-

elégedést, mint 2009-ben az ASEAN Kormányközi Emberi Jogi Bizottsága létrehozása. 
Az ENSZ kambodzsai emberi jogi jelentéstevője szerint a dokumentum túlságosan is fi-
gyelembe veszi az ASEAN-t alkotó, különböző politikai berendezkedésű országok sajátos 
érdekeit, ezért sok tekintetben „hézagos”. Független nemzetközi emberi jogi szakértők 
és jogvédő szervezetek még ennél is tovább mentek, mikor azt mondták, hogy a nyilat-
kozat még az emberi jogi standardok minimumának sem felel meg. Való igaz, hogy az 
elfogadott nyilatkozat számos ponton jelentős visszalépést tartalmaz az ENSZ vonatkozó 
dokumentumaihoz képest. Számos alapvető emberi, politikai jogot függővé tesz: egyik 
oldalról az állampolgári kötelezettségek teljesítésétől, másfelől az adott ország közrendje, 
közerkölcse fenntartásának szükségességétől. A 40 bekezdésből álló dokumentum első ol-
dalán deklarált jogokra vonatkozóan a nyilatkozat többi része számos kiskaput tartalmaz. 
Emberi jogvédők szerint félő, hogy ezzel precedenst teremthet a regionális érvényességű, 
korlátozottabb emberi jogi dokumentumok térnyerésének. Az emberi jogok kérdésének 
az integráció egésze szintjén történő felkarolása szempontjából kedvezőtlen előjel, hogy 
az ASEAN soros elnöki posztját négy egymást követő évben éppen azok töltik be, ame-
lyek általános emberi jogi gyakorlata talán a leginkább deficites (2012: Kambodzsa, 2013: 
Brunei, 2014: Mianmar, 2015: Laosz). E tekintetben az sem szerencsés, hogy 2013. január 
1-jétől a szervezet főtitkári posztját a vietnami Le Luong Minh volt külügyminiszter-he-
lyettes vette át: bármennyire széles látókörű, nemzetközi tekintélynek örvendő diplomata, 
emberi jogi kérdésekben vélhetően még főtitkárként sem megy majd szembe saját hazája 
kormányának álláspontjával.

A csúcstalálkozó legjelentősebb biztonságpolitikai témája a Dél-kínai-tenger kérdé-
se volt. Miközben az emberi jogi nyilatkozat elfogadása kapcsán meg-megjelentek apró 
repedések az ASEAN egységének falán, a Dél-kínai-tenger területi vitáinak kérdésében 
az országok ez alkalommal ritkán tapasztalható egységes álláspontot képviseltek, jóllehet 
ezúttal sem zökkenőmentesen. (A szervezet történetében először fordult elő – éppen az e 
területi vita kapcsán támadt tagállami ellentétek miatt –, hogy a 2012. júliusi phnompeni 
csúcson nem került sor közös közlemény kiadására.) Közösen szólították fel Kínát az 
ASEAN-nal folytatandó formális tárgyalások megkezdésére, jelezve, hogy ők mielőbb 
el akarják kezdeni a megbeszéléseket Pekinggel egy kötelező jogi erővel bíró magatar-
tási kódex (Code of Conduct, COC) kidolgozása érdekében. Azonban míg az ASEAN 
továbbra is multilaterális formában rendezné a területet érintő vitát, a kínai fél ellenzi a 
probléma „nemzetköziesítését”. Tanulságos színfoltja volt a rendezvénynek, amikor Kao 
Kim Hourn, a házigazda Kambodzsa külügyi államtitkára felszólalásában érthetetlen 
módon (sokak szerint nem nyelvbotlásként!) azt közölte, hogy az ASEAN egységesen 
a kérdés „nemzetköziesítése” ellen van. A többi tagállam résztvevői azonnal kérték 

http://www.vodhotnews.com/en/news/flash-news/155-hot-news/1661-ccim-meets-with-dr-suryasubedi-the-united-nations-special-rapporteur-for-human-rights-in-cambodia
http://www.hrw.org/news/2012/11/19/civil-society-denounces-adoption-flawed-asean-human-rights-declaration
http://www.voacambodia.com/content/no-internationalization-of-the-south-china-sea-asean-leaders-say/1548612.html
http://www.voacambodia.com/content/no-internationalization-of-the-south-china-sea-asean-leaders-say/1548612.html
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a kijelentés visszavonását, de a Fülöp-szigeteki külügyminisztert még ez sem nyugtatta 
meg, és nem sok híja volt, hogy az esemény a júliusihoz hasonló kudarccal záruljon.

Az ASEAN dialóguspartneri minőségében Phnompenbe látogató Wen Jiabao (Ven 
Csia-pao) kínai miniszterelnök ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag a területi vitában 
érintett felek között folytassanak megbeszéléseket a rendezésről, hivatkozva a 2002-es, 
jogi erővel nem bíró magatartási nyilatkozatra (Declaration of Conduct, DOC), amelyben 
a nyilatkozók a „közvetlenül érintett” országokra korlátozták a tárgyaló feleket. Ezzel 
együtt, a kínai miniszterelnök nem zárta ki, hogy a DOC-t idővel felváltsa egy COC. 
Szavai értékét némiképp csökkenti, hogy a tízéves miniszterelnöki ciklusának utolsó 
hónapjait töltő kínai vezető számára az utolsó jelentős multilaterális rendezvény volt a 
csúcstalálkozó, és egyelőre talány, hogy a 2013 márciusában hivatalba lépő új kínai veze-
tés nem képvisel-e majd keményebb vonalat a dél-kínai-tengeri területi vitában.

A kínai álláspont legádázabb ellenzője a szoros amerikai szövetségesnek számító 
Fülöp-szigetek. Manila vehemenciája mögött jól kimutatható Washington támogatásának 
nem légből kapott reménye, hiszen 2012 szeptemberében az USA bejelentette hadiflottá-
jának részleges (semi-permanent) visszatérését az 1992-ig a csendes-óceáni 7. flottának 
otthont adó Subic Bay-i támaszpontra. Barack Obama, az újraválasztott amerikai elnök 
immáron negyedszerre vett részt az ASEAN-csúcstalálkozóhoz kapcsolt fórumokon, fél-
reérthetetlenül demonstrálva Washington megnövekedett érdeklődését és visszatérését 
(pivot, reengagement) a régióba. Obama elnök arra szólította fel a csúcs résztvevőit, hogy 
legyenek úrrá a Dél-kínai-tenger térségét érintő területi vitáikon; ugyanakkor óvakodott 
attól, hogy e területi vitában a hozzá közelebb álló érintett országokat (Fülöp-szigetek, 
Vietnam) Kínával szemben nyíltan támogassa. A résztvevőkhöz intézett amerikai poli-
tikai üzenet lényege: elkerülendő a feszültség eszkalálódása, hiszen a területi vitákban a 
világgazdaság két meghatározó jelentőségű országa – Kína és Japán – is érintett. Obama 
kiemelte az USA és Kína közös felelősségét a fenntartható globális gazdasági növekedés 
biztosításában, melyhez elengedhetetlen a szabad hajózás garantálása a nemzetközi ten-
geri kereskedelmi útvonalakon.

tAlálkozók Az ESEméNy mArgójáN

Mint a csúcstalálkozók történetében már annyiszor, a szervezet belső struk-
turális és működési kérdéseivel foglalkozó vitáknál ezúttal is nagyobb 
nemzetközi figyelmet kaptak a csúcstalálkozó margóján létrejött többoldalú, 

illetve bilaterális találkozók az ASEAN-nal dialóguspartneri viszonyban álló kilenc or-
szág (Ausztrália, Dél-Korea, Japán, Kanada, Kína, India, Oroszország, USA, Új-Zéland) 
állam- és kormányfőivel, illetve az EU csúcsvezetőivel. E találkozók elsősorban az ázsiai 
és csendes-óceáni térség jövőbeli potenciális kereskedelmi, szabadkereskedelmi blokkjai 
szempontjából bírtak jelentőséggel.

A tíz ASEAN-ország vezetői a társulással már korábban szabadkereskedelmi 
megállapodásokat (FTA) kötött hat dialógus-partnerország (Ausztrália, Kína, India, 
Dél-Korea, Japán és Új-Zéland) vezetőivel tartott csúcstalálkozójukon megállapodtak 

http://thediplomat.com/2012/10/16/just-like-old-times-us-navy-returns-to-philippines/
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/20/obama-asian-leaders-tensions
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arról, hogy formálisan is megkezdik az átfogó regionális gazdasági partnerség (Regional 
Comprehensive Econnomic Partnership, RCEP) létrehozásáról folytatandó tárgyaláso-
kat. Az új struktúra az öt eltérő FTA-t váltja fel (azért öt, mert Ausztrália és Új-Zéland  
korábban közös szabadkereskedelmi megállapodást kötött az ASEAN-nal). A 10+6 or-
szág kereskedelmi miniszterei korábban már megállapodtak az együttműködés kereteit 
szabályozó alapelvekről, többek közt arról, hogy az ASEAN fenn kívánja magának tar-
tani a vezető szerephez való jogot a regionális gazdasági „architektúra” kialakításában. 
A 16 ország közös piaca 3 milliárd főt fogna egybe, kumulált GDP-je 2011-es árakon 
számítva 19,78 billió USD lenne, s a globális világpiac több mint felét és a világ gazda-
sági outputjának harmadát adná. A kereskedelmen kívül az RCEP gazdasági és műszaki 
együttműködési elemeket is magában foglalna. A tárgyalásokat az ASEAN Közösség 
2015-ös létrehozása előtt le szeretnék zárni. (Az RCEP-csúcsot közvetlenül megelőzően 
az USA külön csúcstalálkozót tartott az általa szorgalmazott Trans-Pacific Partnership 
[TPP] -tárgyalások eddig részesévé vált hat országgal – Brunei, Malajzia, Szingapúr, 
Vietnam, Ausztrália, Új-Zéland –, felgyorsítandó a Csendes-óceánon átívelő gazdasági 
együttműködés létrehozását az RCEP ellenében.)

Az USA–ASEAN-csúcstalálkozó keretében Obama a tíz ASEAN-ország vezetőjével 
arról állapodott meg, hogy E3 (Expanded Economic Engagement) néven új együttmű-
ködési keretet hoznak létre, az USA és az ASEAN közötti kereskedelmi kapcsolatok és 
a kölcsönös befektetések fejlesztése érdekében. A kezdeményezés célja, hogy azonosítsa 
azokat a módszereket, amelyek révén a kereskedelem és a befektetések hatékonyabbak, 
versenyképesebbek lehetnek, és zökkenőmentesebbé tehetik az áruk áramlását és az 
ellátórendszerek közötti kapcsolatokat az USA és az ASEAN-országok között. Az E3 
keretében folytatandó közös USA–ASEAN-tevékenység többek között a vámeljárások 
egyszerűsítését, átláthatóbbá tételét, az információs és kommunikációs technológia közös 
fejlesztését, az információáramlás elősegítését, diszkriminációmentes közös befektetési 
elvek kidolgozását, a kis- és közepes vállalkozások érdekeit is figyelembe vevő közös 
standardok fejlesztését öleli fel.

A csúcstalálkozón a résztvevők megválasztották a szervezet új főtitkárát is, mivel 
Surin Pitsuwan jelenlegi főtitkár mandátuma december 31-én lejárt. A volt thaiföldi kül-
ügyminiszter főtitkársága alatt jelentősen nőtt az ASEAN nemzetközi elismertsége, Surin 
széles körben szerzett létfontosságú külföldi támogatásokat a regionális szervezet elkép-
zelései, kezdeményezései és projektjei számára. A résztvevők egyhangúlag Le Luong 
Minh vietnami külügyminiszter-helyettest választották meg Surin utódjául, aki 2013 
elejétől vette át a szervezet főtitkári posztját. A kétségkívül nagy formátumú diplomata 
tizennégy évet dolgozott ENSZ-területen, amelyből hét éven át volt országa állandó kép-
viselője Genfben, illetve New Yorkban; kétszer töltötte be az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
elnöki tisztségét.
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NobEl-békEdíj Az ASEAN-NAk?

A phnompeni ASEAN-csúcsértekezlet, miközben elismerte az ASEAN-integráció 
fejlődésének korlátait és létező nehézségeit, az ASEAN Gazdasági Közösség 
létrehozása 2015. december 31-i határidejének kitűzésével jelentős lépést tett 

előre az integrációnak egy minőségileg magasabb foka felé, ahol a tagok gazdasági ösz-
szefonódása és az abból fakadó érdekazonossága kellő garanciaként szolgálhat a köztük 
lévő történelmi sérelmek és öröklött szembenállás tartós békévé szelídítésének sikeré-
hez. Ázsiában már most is sokan mondják, hogy az ASEAN jobban megérdemelte volna 
a Nobel-békedíjat, mint az EU. Az ismert szingapúri publicista és nemzetközi jogász, 
Edmund Sin szerint az ASEAN felbecsülhetetlen érdemeket szerzett a szervezet tagálla-
mai közötti viszályok (thai–kambodzsai határkonfliktus) megszüntetésében és az egyes 
tagállamok diktatórikus rendszereinek demokratikus átalakításában (Mianmar) – hogy 
az egykori indokínai kommunista országok piacgazdasággá történő átalakítását és a szer-
vezetbe való integrálását ne is említsük. Az ASEAN facilitáló és békéltető képességének 
az igazi tesztje persze a Dél-kínai-tenger területi vitáinak békés úton történő, valamennyi 
érintett felet kielégítő megoldása lenne. Sin még egy fricskát is megenged magának a 
vízfejű brüsszeli uniós adminisztrációval szemben, amikor arról elmélkedik, hogy a 620 
millió lakosú ASEAN 260 fős (!) jakartai titkárságának ráadásul tényleg jól jönne a díjjal 
járó 10 millió svéd korona, ami éves költségvetésének 10%-a.

A szerző nagykövet, a Külügyminisztérium munkatársa.
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