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ráció 39-es számú régiója, a „különleges gazdasági övezet" helyzete nem is annyira a 
német-orosz viszonyban vet fel kérdéseket, hanem az Európai Unió keleti bővítésével 
kapcsolatban, mivel a szárazföld felől két leendő EU-tagállam veszi körül, ami miatt a 
jövőben számos kérdést rendezni kell az orosz exklávé státusával kapcsolatban (lásd 
még: Heinz Timmermann: Kalinyingrád. Egy modellrégió az unió és Oroszország kö
zötti együttműködés kialakításra?, K ülügyi Szemle, 2002/1.).

1992-ben feloldották a különleges terület határzárát, és a számos visszalátogató né
met mellett egypáran a visszatelepülést is tervbe vették. 1996-tól erre lehetőség is nyí
lott, és néhány német család megkísérelte az ötven évvel korábban megszakadt élet 
folytatását. Elsősorban mezőgazdaságból próbálnak megélni, de a közigazgatási viszo
nyok, az infrastruktúra állapota és az helyi munkaerő színvonala nagyon nehézzé te
szi a megélhetést. A szép szóval vagy kényszerrel a második világháború után idetele
pített kazahok, örmények, ukránok és oroszok az elmúlt ötven év alatt annyira meg
változtatták a vidéket, hogy a visszatelepülök egy-két romos épületen kívül szinte 
semmit nem találtak abból, amit a háború után hátrahagytak. Ezért sem valószínű, 
hogy egy tömeges visszatelepülési hullám indulna be, ami feszültséget okozhatna Né
metország és Oroszország viszonyában.

Joób K r is tó f

Michael O'Hanlon: Rumsfeld védelmi elképzelései
(R u m sfe ld 's  D efence V ision , S u rv iv a l, 2 0 0 2 . S u m m er, N o . 2 ., Vol. 4 4 . 
1 0 3 -1 1 7 . o.)

A Bush-kormányzat katonai terveit magában foglaló Négyéves védelmi tervezet 
(QDR) 2001. szeptember 30-án látott napvilágot. A tervezet -  bár korántsem 
vetíti előre a sokak által remélt radikális reformokat -  a következő négy év vé

delmi politikai döntéshozatalának meghatározó eleme lesz. A dokumentum megjele
nése óta eltelt időben Amerika újabb tapasztalatokra tett szert a modern hadviselés te
rén: az afganisztáni háború megmutatta, hogy mi az, ami jól működik és mi szorul tö
kéletesítésre az amerikai hadseregben, valamint, hogy a dokumentum mely elemeit 
kell ennek megfelelően átdolgozni. Az is igaz, hogy egyetlen konfliktusból nem von
hatók le általános következtetések, hiszen Amerika kiterjedt feladatokat vállalt a hat 
kontinensen, a potenciális ellenségek széles körével kell szembenéznie. Az Enduring
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Freedom hadművelet mégis fontos tanulságokkal szolgál a jövőbeli védelmi tervezés 
számára.

Elnökké választását követően George W. Bush két egymással versengő irányvonal 
mentén határozta meg védelmi politikáját. Az egyik a védelem forradalmasítását, az 
amerikai fegyveres erők radikális átalakítását célozta meg, amely mellett már az elnök
ségét megelőző választási kampány során is kiállt, és amelyben nagy befolyást gyako
rolt rá akkori védelmi tanácsadója, Richard Armitage is. Beszédeiben a kutatásokra és 
fejlesztésekre szánt összegek jelentős növelését ígérte, amellyel a fegyverek egy teljes 
generációját átugró, korszerű rendszerek kifejlesztése válna lehetővé. A tengerentúli 
katonai jelenlét, főleg a békefenntartó tevékenység csökkentésével kívánta volna bizto
sítani az ehhez szükséges anyagi eszközök egy részét. E politikai irányvonalat nem
csak Bush védelmi tanácsadói képviselték, de visszhangra talált a Pentagon egy szűk, 
ám meghatározó csoportjánál is: Andrew Marshall a hosszú hatótávolságú csapásmé
rő rendszerekre helyezte a hangsúlyt, valamint a megerősödő Kínával esetleg kialaku
ló versenyre. Az európai elkötelezettség csakúgy, mint Irak és Eszak-Korea kérdése 
nem állt a figyelem középpontjában. A hivatalba lépő Donald Rumsfeld pedig az űr
fegyverkezést tartotta kiemelt feladatnak.

A másik irányvonal a Dick Cheney alelnök és a Colin Powell külügyminiszter által 
képviselt konzervativizmus volt. Később Rumsfeldet is ide lehetett sorolni, annak el
lenére, hogy ő mindmáig reformernek és újítónak vallja magát. Valójában ez a tradi
cionális konzervativizmus jelenti a Bush-kormányzat politikájának valódi súlypont
ját. így a kormányzat hatalomra kerülése után kevés lényegi változást valósított meg: 
nem módosította a meglévő fegyverzeti programokat, a haderőstruktúrákat, és nem 
csökkentette az amerikai fegyveres erők tengerentúli jelenlétét. A hidegháború vége 
óta kiadott négy védelmi tervezet közül ez utóbbi tartalmazza a legkevesebb új kez
deményezést. Ezek közül kiemelhető, hogy Rumsfeld a nemzet biztonságának javítá
sát jelölte meg a Pentagon fő feladataként, és bár elvileg fontosnak tartotta a védelmi 
innováció folyamatának felgyorsítását, gyakorlatilag a Clinton-kormányzat védelmi 
politikájának fő elemeit vette át. Ennek megfelelően 10 aktív katonai szolgálatban 
lévő hadosztályt, a légierőknél 20 repülőhadosztályt (46 szolgálatban lévő századot, 
38 tartalékos századot), 3 haditengerészeti hadosztályt, a hozzájuk tartozó repülőszá
zadokkal együtt, a légierők 12 hordozó anyahajóját a hozzájuk tartozó repülőszáza
dokkal együtt, 116 kiegészítő szárazföldi csapatot, 55 támadó tengeralattjárót és több 
mint 100 bombázógépet szándékozott fenntartani, ami gyakorlatilag megfelel a Clin
ton-kormányzat 1997-es védelmi tervezete előirányzatainak. Ugyanígy Rumsfeld vál
tozatlanul adoptálta Clinton fegyverzet-korszerűsítési programját is. A leginkább 
figyelemreméltó újításnak Rumsfeldnek az a döntése tekinthető, mely szerint növelni 
szándékozik a hadsereg költségvetését, a közvetlen harckészültség javítása céljából. 
Nevezetesen 6 milliárd dollárral kívánta megnövelni a 2001-es védelmi költségvetést,
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valamint 20 milliárd dollárral akarta kiegészíteni a Clinton-kormányzat előirányzatát 
a 2002-es évre.

Kampánya során tett kijelentéseivel ellentétben, mely szerint csökkentené a külföl
dön állomásozó haderő létszámát, Rumsfeld úgy döntött, hogy az amerikai csapatok
nak jelenlegi tengerentúli konfigurációikban kell maradniuk. A csapatok létszámát 
azonban nem kívánta növelni, mivel a hatékonyság növelését inkább a technológiai fej
lesztésben látta megvalósíthatónak, valamint a győzelem elérésénél fontos szerepet 
szánt a helyi szövetséges erőkkel való összefogásnak.

A stratégia terén Rumsfeld szemléletváltást sürgetett a háborús forgatókönyvek 
megtervezésénél: szerinte a Sivatagi Vihar hadművelet megismétlése Irak vagy Észak 
Korea ellen gyengítené a fegyveres erők képességét arra, hogy más fenyegetésekkel is 
szembe tudjon nézni, ezért szerinte nem szabad egyidejűleg két totális regionális há
borúba is belekezdeni. Ehelyett egyetlen háború abszolút értelemben vett megnyerését 
tartja célszerűnek -  beleértve az ellenség kormányának megdöntését valamint terüle
tének elfoglalását -  miközben a második háború az ellenség feltartóztatására és né
hány offenzív hadműveletre terjedne ki.

Védelmi tervezetében Rumsfeld állandó közös haderő felállítására is javaslatot tett. 
A mai amerikai hadseregben vannak ugyan állandó egységek, mint például a megha
tározott feladatokat ellátó hadosztályok és repülőegységek, ám nincsenek többféle 
szolgálatból létrehozott állandó egységek, amelyek közös kiképzést kapnának és ame
lyek váratlan helyzetekben bevethetők lennének.

Amerikának a semleges országokkal való kapcsolatában is változást mutat a védel
mi tervezet. Míg a Clinton-kormányzat hangsúlyt helyezett arra, hogy a semleges or
szágokkal (pl. Kína) szemben vállalt kötelezettségein keresztül formálja a nemzetközi 
környezetet, Rumsfeld csupán a szövetségesek megnyugtatásáról, valamint az ellen
ség elrettentéséről, és ha szükséges, legyőzéséről beszélt. A semleges országokkal 
szembeni megfelelő politika kialakításáról nem sok szó esett -  igaz Rumsfeld ezt a mu
lasztását sürgősen pótolni igyekezett a szeptember 11 -i események után az olyan or
szágok viszonylatában, mint például Pakisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisz- 
tán és Oroszország.

Igaz ugyan, hogy már nem beszélhetünk a katonai szféra forradalmasítását emlege
tő régebbi retorikáról, a Bush-kormányzat mégis fontos szerepet szán a katonai újítá
soknak. Egyrészt a kutatások és fejlesztések költségvetését kívánják jelentősen 
megemelni, másrészt az olyan újításokat kívánják támogatni, mint például a 
könnyebb, mozgékonyabb katonai egységek létrehozását.

A szeptemberi védelmi tervezet nem tért ki a költségek részletezésére, majd a 2002 feb
ruárjában megjelenő 2003-as évre szóló költségvetési javaslat pótolta ezt a hiányt. És a leg
nagyobb különbségek éppen a költségek tekintetében jelentkeznek a Clinton-kormányzat 
védelmi tervezetéhez képest. Ez utóbbi ugyanis 2001-re 300 milliárd dolláros költségve
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tést irányzott elő, ezzel szemben a Bush-kormányzat költségvetése a következő: 2001-re 
329 milliárd dollár, 2002-re 351 milliárd dollár és 2003-ra 396 milliárd dollár. Bizonyos te
kintetben ez a különbség nem olyan hatalmas, mint amilyennek látszik, hiszen a 
2002-2003-as számadatok már a terrorizmus elleni harc költségeit is magukban foglalják, 
ráadásul ez a GDP-n belül kisebb arányt (3,5%-ot) képvisel, mint bármikor a hideghábo
rús évek során. A növekedés mégis figyelemre méltó, hiszen a 2007-re tervezett költség- 
vetés már 100 milliárd dollárral lenne nagyobb, mint amit a Clinton-kormányzat tervezett 
a nevezett évre. Ezek az adatok pedig már megközelítik a reagani időszak és a vietnami 
háború érájának statisztikáit. Ami a 2002-es és a 2003-as év közötti 48 milliárd dolláros nö
vekedést illeti, a kormányzat érvei szerint ebből 36,6 milliárd dollár automatikus emelést 
jelent, a maradék 10 milliárd dollár pedig a jövő évi katonai műveletek költségeinek fede
zéséhez szükséges. Továbbá az is tény, hogy a védelmi költségek többsége az inflációt 
meghaladó ütemben nő, ezen kívül az amerikai katonaság a szűkös anyagi lehetőségek 
miatt az 1990-es években szüneteltette a beszerzéseket, és ennek most véget akarnak vet
ni. Az afganisztáni háború egyik tanulsága azonban az, hogy a katonai siker nem mindig 
a drága fegyvereken múlik, legalább olyan nagy szerepe van az információs hálózatnak, 
a nyelvismeretnek, a szaktudásnak, a fizikai és mentális állóképességnek.

A radikális változásoktól való visszalépés ellenére is számos pozitív vonást tartal
maz Rumsfeld védelmi terve. Többek között a terrorizmus fenyegetésével szemben he
lyénvaló, hogy az ország biztonságának növelését emeli a hivatalos védelmi stratégia 
első számú prioritásává. Rumsfeldnek ugyanakkor abban is igaza volt, hogy nem elég 
csak ezt a prioritást szem előtt tartani, hiszen ez Amerikának a tengerentúli érdekek
kel szembeni csökkent kötelezettségvállalását jelentené, és a terrorizmusnak éppen en
nek elérése áll érdekében. A terrorizmus elleni erős koalíció fenntartása érdekében az 
Egyesült Államoknak továbbra is segítenie kell barátainak és szövetségeseinek bizton
ságuk megőrzésében.

Meg kell azonban említenünk néhány hiányosságot is, amely Rumsfeld védelmi ter
vét jellemzi. Az egyik éppen a terrorizmus elleni szélesebb összefogást akadályozza, 
hiszen a tervezet kevéssé számol a semleges országokkal való együttműködéssel, 
amelyre Clinton oly nagy súlyt fektetett. Valójában két táborra osztja a világot: azokra, 
akik az Egyesült Államokkal vannak és azokra, akik ellene. Formálisabban fogalmaz
va négy célt tűz a védelmi politika elé: meggyőzni a szövetségeseket, lebeszélni, elret
tenteni, és ha szükséges, legyőzni az ellenséget. így az olyan országok, mint Oroszor
szág, Kína és India, nem illenek bele ebbe a sémába.

Rumsfeld védelmi tervezetének a legnagyobb hibája mégis a túlméretezett költség- 
vetés. A védelmi miniszternek igaza van, hogy meg akar szüntetni néhány támaszpon
tot, egyszerűsíteni akarja néhány főhadiszállás működését és takarékossági intézkedé
seket tervez egyes katonai műveletekkel kapcsolatban. Ennél azonban többet kellene 
tennie. Például kevésbé költséges módon kellene megoldania az elöregedett katonai
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felszerelések lecserélését: a most előirányzottnál egyszerűbb harci repülőket, hajókat, 
helikoptereket és fegyverrendszereket kellene megvásároltatnia. Ezen kívül a katonai 
személyzetre fordított költségeket is némileg csökkentenie kellene. Az igaz, hogy a szi
gorú költségvetési megszorítások idejében született 1997-es védelmi tervezet nem biz
tosított elegendő pénzügyi forrást az előirányzott tervek megvalósítására. Ám a kong
resszus és a Clinton-kormány később több, mint 20 milliárd dollárral egészítette ki az 
éves költségvetést, Rumsfeld pedig még további 20 milliárd dollárt adott hozzá a 2002- 
es évi költségvetéshez, a szeptember 11-i események kapcsán felmerült többletköltsé
geket nem is számolva. Az éves növekedés mértéke eléri a 40 milliárd dollárt, amelyet 
•Bush elnök és Rumsfeld védelmi miniszter mégis kevésnek talál. A Bush-kormányzat 
összességében mintegy 400 milliárd dollárral akarja kiegészíteni a 2002 és 2007 közöt
ti időszak költségvetését.

A költségvetés néhány tételének áttekintése is rámutat annak pazarló jellegére. A fi
zetések eddig soha nem tapasztalt mértékben emelkedtek. Ezért túlzónak tűnik a kor
mányzatnak az a terve, hogy a 2002-2007-es periódusban további 82 milliárd dollárral 
szándékozik növelni a fizetéseket. Ezen a téren megtakarítást lehetne elérni, ha némi
leg csökkentenék a katonai szférában dolgozók létszámát, ami annál is inkább járható 
út lenne, mivel a fegyverek nagyobb hatékonysága ezt lehetővé tenné, másrészt a 
könnyebb és mozgékonyabb egységek létrehozásának igénye is ebbe az irányba mutat
hatna. A működtetés és fenntartás tételébe a harckészültség tevékenységi körébe tarto
zó védelmi feladatok széles skálája tartozik, mint például a kiképzés, a felszerelések ja
vítása, az üzemanyag-ellátás, az alkatrészbeszerzések, a tengerentúli bevetések költsé
gei és a civil alkalmazottak költségei. Annak ellenére, hogy az egyes csapatokra kiosz
tott pénzügyi források most rekordmagasságot érnek el, a kormány további 146 mil
liárd dollárral készül kipótolni azokat a 2002-2007-es időszakban. A kutatásra és fej
lesztésre szánt összegek a Reagan-korszak legkiugróbb értékeit érik el. A régebbi vé
delmi tervezetet 99 milliárd dollárral kívánják kipótolni 2002 és 2007 között, holott 55 
milliárd dollár is elegendő lenne. Végül pedig a beszerzések költségvetése, amely je
lenleg 60 milliárd dollár, 2003-ra 70 milliárd dollárra fog nőni, 2007-re pedig eléri a 99 
milliárd dollárt, míg a szerző szerint a 75 milliárd. A számok láttán érthetővé válik, 
miért is nevezik egyesek Rumsfeld védelmi tervezetét szteroidokkal feldoppingolt 
Clinton-tervezetnek.
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