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A z észak-atlanti szövetség fennállása óta először 2001. szeptember 11-én, az 
Egyesült Államokat ért terrortámadás után léptette életbe a washingtoni szer
ződés 5. cikkelyében foglaltakat és tekintette az USA elleni támadást a szövet

ség egésze elleni támadásnak. Azonban az elmúlt egy év eseményei aligha a szövetség 
akcióiként fognak bevonulni a történelemkönyvekbe. A NATO mint katonai szövetség 
ugyanis feltűnően hiányzik a terrorizmus elleni háborúból. Az USA a felajánlott poli
tikai támogatást megköszönte, a hadit azonban nem vette igénybe: „thanks, no thanks" 
volt az amerikai felelet az 5. cikkely életbe léptetésére. A katonai segítségre az Egyesült 
Államok olyannyira nem tartott igényt, hogy a NATO védelmi miniszterek szeptem
ber tizenegyedikét követő találkozójáról az egyetlen hiányzó védelmi miniszter az 
amerikai Donald Rumsfeld volt, akit csak helyettese képviselt a megbeszélésen. Ezt kö
vetően kétség nem lehetett afelől, hogy a katonai válaszcsapásról nem Brüsszelben, ha
nem Washingtonban fognak dönteni. Rumsfeld sietett is kijelenteni, hogy „a feladat
nak kell meghatároznia a szövetséget és nem a szövetségnek a feladatot."1 A védelmi 
miniszter kijelentése szerint Amerika a terrorizmus elleni háború igényei alapján fog
ja megválogatni szövetségeseit, és nem egy meglévő szövetség lehetőségei fogják meg
határozni a tervezett akciót. Az USA azóta is szigorúan tartotta magát ehhez az elvhez. 
A Pentagon NATO-val kapcsolatos álláspontját egy vezető tisztségviselő ekképpen jel
lemezte: „őrizd meg a mítoszt, és mosolyogj."2

Az amerikai vezetés a szövetség hozzájárulását a terrorizmus elleni küzdelemhez 
olyannyira nem értékelte, hogy Bush elnök ez év januári országértékelő beszédében 
meg sem említette a NATO-t mint az USA fontos szövetségesét az új háborúban.3 
Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy szeptember tizenegyedikével az Egyesült Álla
mokban egyes számú külpolitikai prioritás lett a nemzetközi terrorizmus elleni harc. 
Úgy tűnik viszont, hogy ebben nem az észak-atlanti szövetség az egyes számú partne
re. A NATO feltűnő hiánya az első olyan háborúban, amelyet egy tagország önvédel
mi okokból vív, nyűt vitákat váltott ki az Atlanti-óceán mindkét partján. Bár a vélemé
nyek számos ponton eltérnek, abban teljes az egyetértés, hogy a szövetség válságban 
van, és a túléléséért küzd.
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Nem ez az első alkalom, amikor az észak-atlanti szövetség krízishelyzetbe került, 
így éreztek a NATO vezetői 1966-ban, amikor Franciaország kilépett a szövetség integ
rált katonai szervezetéből, és a hidegháború végén is, amikor a Szovjetunió összeom
lása után újra kellett definiálni a szervezet küldetését. A NATO sikeresen leküzdötte 
korábbi válságait, de vajon mennyire lesz képes kilábalni a mostaniból? Mennyire te
kinthetők az elmúlt egy év jelenségei átmenetinek vagy egy hosszú távú tendencia kez
detének? Megmarad-e a NATO mint katonai szövetség vagy egyre inkább „ebeszese- 
dik", azaz válik egy transzatlanti politikai szervezetté? Az Egyesült Államok és euró
pai szövetségesei közötti véleménykülönbségek a XXI. század veszélyeiről és az elle
nük való védekezés módozatairól, csakúgy mint az Oroszországgal kialakított szoro
sabb kapcsolat abba az irányba mutatnak, hogy amennyiben nem kerül sor radikális 
reformokra, a NATO megszűnik védelmi szervezet lenni. Maradna a konzultációs fó
rum szerep és a békefenntartás a Balkánon.

Amerika és a NATO

Földrajzi eltolódás
A  NATO eddigi története során az USA számára a legfontosabb potenciális hadszíntér 
az európai kontinens volt. A hidegháború alatt az Egyesült Államok több százezer ka
tonát állomásoztatott Európában. Ennek kettős célja volt. Egyrészt a Szovjetunió táma.- 
dástól való elrettentése, illetve az esetleges offenzíva esetén annak visszaverése. Más
részt az európai szövetségesek megnyugtatása az USA elkötelezettségét illetően. Wa
shington számára tehát a térség elég fontos volt ahhoz, hogy szükség esetén több ezer 
katonáját áldozza fel annak védelmében. Bár a hidegháború végével az USA jelentősen 
lecsökkentette az öreg kontinensen állomásozó katonái számát, de Európa továbbra is 
az amerikai biztonságpolitika homlokterében maradt. A kilencvenes évek meghatáro
zó konfliktusai, az öbölháború kivételével, továbbra is itt történtek. Az Egyesült Álla
mok mind a boszniai, mind a koszovói konfliktus kezelésében vezető szerepet vállalt. 
Tette mindezt többek között azért, mert Európa biztonságának garantálását, ami a bal
káni konfliktus esetleges eszkalációja esetén veszélybe került volna, továbbra is elsőd
leges feladatának tekintette. Ez a törekvés, illetve az a várakozás, hogy a Balkán még 
évekig békefenntartókat igényel, értelmet és funkciót adott a NATO-nak is. Sót, elem
zők úgy tartották, hogy a koszovói beavatkozással megszületett az „új", a megválto
zott kor megváltozott viszonyaihoz alkalmazkodni tudó NATO.

2001. szeptember tizenegyedike után azonban úgy tűnik, hogy az elkövetkező évti
zedben Amerika nem Európában fogja vívni legfontosabb háborúit. A New Yorkot és 
Washingtont ért támadás fényében a balkáni problémák jelentősége drámaian csök
kent az USA szemében. A világ más régiói hirtelen sokkal közvetlenebb'problémát je
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lentenek, mint az albán-szerb vagy a macedóniai konfliktus. Tavaly ősszel Washington 
még annak a lehetőségét is felvetette, hogy felgyorsítja békefenntartó katonái kivoná
sát a Balkánról.4 Az amerikai külpolitikai elit jelenlegi vélekedése az, hogy a legna
gyobb biztonságpolitikai kihívást az iszlamisták, azaz a radikális politikai célokat hir
dető moszlimok, térnyerése, az ún. bukott államok és a tömegpusztító fegyverek terje
dése jelentik.

Az Egyesült Államok az iszlám fundamentalistákat tekinti a nemzetközi terroriz
mus elsődleges utánpótlási bázisának. Iszlamisták legnagyobb számban az arab orszá
gokban, Közép-Ázsiában és Dél-Kelet Ázsiában találhatók, ezért az általuk jelentett ve
szély elhárításának is ezekre a régiókra kell koncentrálnia. Szeptember tizenegyedike 
rávilágított arra a veszélyre is, amit a bukott államok jelentenek. A bukott állam olyan 
területileg egységes alakulat, ahol a központi hatalom képtelen az egész állam terüle
tén a törvények betartatására, így különböző helyi érdekcsoportok látják el a jogálla
mokban a központi hatalom alá tartozó feladatokat, mint például a közrend fenntartá
sa vagy az igazságszolgáltatás. Ezen államok ideális menedéket jelentenek terrorista 
csoportok számára. Hisz még ha a szándék adott is lenne egy ilyen csoport visszaszo
rítására, a központi hatalom nem rendelkezik az ehhez szükséges eszközökkel. Jelen
leg a bukott államok többsége Közép-Ázsiában és Afrikában található. Megjegyzendő, 
hogy Európa sem teljesen mentes a fenti két rizikófaktortól, hiszen a Balkánon akad 
néhány bukott állam (Albánia, Koszovó, Bosznia), ráadásul mindegyikükben fellelhe
tőek iszlamista csoportok is. A felsorolt országok kis területe, Nyugathoz való földraj
zi közelségük (ami könnyű ellenőrzést jelent), illetve a moszlim szélsőség társadalmi 
hátterének hiánya miatt, ezek a csoportok jóval kisebb veszélyt jelentenek az USA szá
mára, mint a hasonló ázsiai vagy közel-keleti szervezetek.

A harmadik nagy veszélyforrásnak a tömegpusztító fegyverek terjedését tekinti Wa
shington. Bush elnök éves országértékelő beszédében három államot nevezett meg, 
amelyek hírszerzési értesülések szerint Amerikával szemben ellenséges szándékúak és 
nagy valószínűséggel tömegpusztító fegyverek beszerzésén vagy fejlesztésén dolgoz
nak. Ezek Eszak-Korea, Irak és Irán. Már egy gyors pillantás a térképre is elárulja, hogy 
még a legközelebbi is több ezer kilométerre van Európától. Az ezen országok elleni 
küzdelem kiemelt szerepe megint csak a mi kontinensünk jelentőségét csökkenti az 
Egyesült Államok szemében.

A z O roszországhoz való v iszon y
Szeptember tizenegyedikét megelőzően a NATO egyik létjogosultságát kimondva 
vagy kimondatlanul, de a Szovjetunió és később Oroszország elleni védelem adta. 
1949-ben az észak-atlanti szövetség létrehozásának egyik legfontosabb célja volt az 
esetleges szqvjet veszély elhárítása, és ez így is maradt egészen a Szovjetunió összeom
lásáig. Bár ezt nyíltan soha nem deklarálta, az esetleges orosz támadással szembeni
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védelem még az 1990-es években is a szervezet feladatai közé tartozott. Például a bő
vítés első köre mellett felhozott egyik fő érv az volt, hogy ne alakulhasson ki hatalmi 
vákuum Közép-Európában. Ez pedig implicit módon azt jelenti, hogy a NATO tagál
lamok attól tartottak, hogy ezt a vákuumot újra Oroszország fogja betölteni. Ez a féle
lem nem is bizonyult alaptalannak, hiszen a szövetség kilencvenes évekbeli két legfon
tosabb missziója során (Bosznia és Koszovó) Moszkva megkísérelt alternatív hatalmi 
központként fellépni a régió országai irányában. Nemcsak a NATO viseltetett azonban 
bizalmatlansággal Oroszország iránt, a Kreml egészen a közelmúltig ellenséges szövet
ségi rendszernek tartotta az észak-atlanti szövetséget. Moszkva a bővítést ellenséges 
folyamatnak tekintette, olyannyira hogy 1995-ben Alexander Lebegy tábornok, 
Oroszország akkor legnépszerűbb katonai vezetője a lengyel és a cseh csatlakozás ese
tére egyenesen harmadik világháborút helyezett kilátásba.6 A koszovói bombázás pe
dig a Kreml számára annak igazolását jelentette, hogy az észak-atlanti szövetség dek
larált céljaival ellentétben nem pusztán védelemre, hanem támadásra is berendezke
dett. Moszkva ezt követően egy évre fel is függesztette tevékenységét a NATO-Orosz 
Tanácsban.

Szeptember tizenegyedike után a szövetség és Oroszország viszonya gyökeresen meg
változott, elsősorban az új alapokra helyezett amerikai-orosz viszony következtében. Vla
gyimir Putyin volt az első államfő, aki felhívta George Busht a terrortámadás után, ezt kö
vetően pedig a Kreml korábban elképzelhetetlennek tűnő engedményeket tett az USA- 
nak a terrorizmus elleni háborúban. Ennek első lépéseként Moszkva engedélyezte, hogy 
a tradicionálisan orosz befolyási övezetnek számító közép-ázsiai országok területén talál
ható bázisokat az amerikai csapatok afganisztáni akciójukhoz használják. Később titkos- 
szolgálati információval segítette Moszkva az amerikai hadműveleteket Afganisztánban. 
A Kreml azt is különösebb felháborodás nélkül tűrte, hogy Washington felbontotta az 
1972-ben kötött ABM-szerződést.7 Oroszország számára egy ilyen lépés egy évvel koráb
ban még elfogadhatatlan lett volna. Mindezért cserébe Moszkva ígéretet kapott teljes jo
gú tagságra a fejlett ipari országokat tömörítő G7-ek szervezetében és Bush hajlandó volt 
aláírni egy formális leszerelési megállapodást is.8 Továbbá Amerika gyakorlatilag szemet 
hunyt az orosz hadsereg Csecsenföldön elkövetett atrocitásai fölött. Moszkva számára 
hosszú távon a közeledés legfontosabb eredménye az lehet, hogy Amerika az orosz olaj
ra egyre inkább mint az arab olaj alternatívájára tekint.

Ma Washington sokkal inkább partnerként, semmint ellenségként kezeli Moszkvát. 
Bush éves országértékelő beszédében külön kiemelte Oroszországot mint Amerika 
egyik legfontosabb szövetségesét a terrorizmus elleni háborúban. Az idén szeptember
ben kiadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia pedig az orosz-amerikai viszonyt 
együttműködésként aposztrofálja a korábbi konfrontációval szemben.9

Mindezek következtében a Szovjetunióval/Oroszországgal szembeni védelem töb
bé nem alapköve a NATO-nak sem. Sőt, idén májusban az amerikai-orosz közeledés és
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meglévő kooperáció intézményesített formát is öltött, a Rómában létrehozott NATO- 
Orosz Húszas Tanács formájában. Ennek értelmében Oroszország gyakorlatilag a 
NATO-tagországokkal egyenrangú beleszólási jogot élvez meghatározott kérdések, 
mint például a nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek terjedése, tárgya
lása során. Ezek megvitatásában a korábbi 19+1-es tanácskozási formát, amikor is a 
NATO-országok az Oroszországgal történő konzultáció előtt kialakították saját állás
pontjukat, felváltotta a 20-as tanácskozás, azaz mostantól Moszkva a 19 NATO-tagor- 
szággal egyszerre vitatja meg a kiválasztott témákat. Ugyan Oroszország de jure nem 
lett tagja az észak-atlanti szövetségnek, de facto azonban tagállamokkal egyenlő bele
szólása van bizonyos kérdésekbe. Az USA számára Oroszország tehát nem csak meg
szűnt ellenség lenni, hanem a terrorizmus elleni háborúban egyik legfontosabb partne
révé lépett elő. Ez azonban azt is jelenti, hogy Washingtonnak még kisebb szüksége 
van a NATO-ra, mint egyébként lenne.

Képességek
Ugyan Amerika számára az európai kontinens védelme már nem az egyik első számú 
biztonságpolitikai kihívás, ez még nem kellene, hogy szükségszerűen a NATO mint 
katonai szervezet eljelentéktelenedését jelentse. Amerika számára a szövetség hasznos 
lehetne akkor is, ha konkrét katonai segítséget nyújtana az Európán kívüli akciók vég
rehajtásához.

A koszovói bombázás tapasztalata azonban azt mutatja, hogy a NATO erre nem al
kalmas. Az 1999-es akció során ugyanis nemcsak az bizonyosodott be, hogy az euró
pai tagországok hadseregei képtelenek a határaikon túli önálló bevetésre, de az is, 
hogy részvételük csökkenti az amerikai alakulatok hatékonyságát.

A két fél közti együttműködést nagyon megnehezítette, hogy az amerikaiak sokkal 
fejlettebb technikával rendelkeztek (például a harctéri információk számítógépes fel
dolgozása, a légi szállítás és a precíziós fegyverek területén). Donald Rumsfeld szerint 
ilyen esetekben a koalíciós hadviseléssel az a probléma, hogy a legkisebb közös neve
ző elve alapján alkalmazkodni kell a legkevésbé fejletthez, ami jelentősen csökkenti a 
hatékonyságot.10 Miközben Koszovóban az USA katonailag nem profitált sokat az 
együttműködésből, a döntéshozatalba be kellett vonniuk a többi szövetségest is. Ennek 
megfelelően minden egyes stratégiai helyen lévő célpont bombázását jogi és politikai 
egyeztetés előzte meg más NATO-tagállamokkal.11 Ez egyrészt jelentősen lelassította a 
döntéshozatalt, másrészt nemegyszer egyenesen megakadályozta a tervezett akciót.12

Ha mindez igaz volt a szóban forgó tagállamoktól alig ezer kilométerre fekvő Ko
szovóra, akkor többszörösen igaz a közeljövő hadszíntereit adó és jóval távolabb talál
ható Ázsiára vagy Közel-Keletre. Ameddig az európai tagállamok nem költenek a 
mostaninál jóval többet a hadseregeik modernizálására, addig nem várható, hogy 
megfeleljenek az ilyen elvárásoknak.
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A NATO fennállása óta visszatérő vita az amerikai és európai katonai kiadások közötti 
különbség. A hidegháború alatt ez két ok miatt nem okozott különösebb gondot. Egyrészt 
a rés sokkal kisebb volt, mint ma. Másrészt az USA európai bázisait előretolt helyőrségek
nek tekintette és mint a szabad világ vezető hatalma természetesen viselte a hidegháború 
költségeit. Mára viszont a rés kitágult, s az Egyesült Államok többé nem hajlandó egyedül 
állni a NATO ütőképessége fenntartásának költségeit. Lord Robertson NATO főtitkár már 
1999-es beiktatásakor terminusa három prioritásaként nevezte meg „a képességek, a képes
ségek, és a képességek" Európa részéről történő fejlesztését.13 A hidegháború vége után 
mind az USA, mind a nyugat-európai országok jelentősen csökkentették katonai kiadásai
kat. Azonban míg 1999-ben Amerika még mindig GDP-je 3,1%-át költötte védelmi kiadá
sokra, addig ez a szám az európai NATO-országok esetében átlagosan 2% körül mozgott.14

Az USA 2003-ban 48 milliárd dollárral fogja növelni védelmi kiadásait. Ez a növek
mény egyedül nagyobb, mint akármelyik európai NATO-tagország egész éves katonai 
költségvetése.15 2003-ban az utóbbiak összes várható katonai kiadása 150 milliárd dol
lárt fog kitenni, míg az Egyesült Államok egyedül 380 milliárd dollárt fog költeni ha
sonló célra.16 Ugyan a 150 milliárd dolláros összeg nem tűnik elhanyagolhatónak még 
az USA számai mellett sem, ez azonban 17 ország egymást sokszor teljesen átfedő 
kiadásai között oszlik meg (mindegyiküknek külön vezérkar, felderítés, logisztikai ala
kulatok, stb.). Ez pedig azt jelenti, hogy a 150 milliárd nem több mint néhány tíz mil
liárd dollár kiadásnak megfelelő mértékben növeli a európaiak összesített harcértékét, 
így fordulhatott elő, hogy ugyan elméletileg az európai NATO- tagok összesített had
erejének létszáma majdnem kétmillió fő, ennek ellenére a szövetségeseknek nehézsé
get okozott 40 ezer békefenntartó küldése a Balkánra.17

Az USA, a koszovói tapasztalatok és európai szövetségesei felkészültségének tükré
ben, a terrorizmus elleni háborúban mindeddig nem vette igénybe NATO-csapatok tá
mogatását. Erre reagált idén augusztusban Lord Robertson, amikor megismételte két 
évvel korábbi felhívását. A NATO főtitkára szerint az európai katonai képességek javí
tása a NATO mint katonai szövetség fennmaradásának záloga, a NATO vagy „moder
nizál vagy marginalizálódik". Amennyiben az európai szövetségesek nem hajlandóak 
növelni katonai kiadásaikat, a jövőben az Egyesült Államok a szövetséget mellőzve, 
önállóan fogja meghozni vonatkozó döntéseit -  figyelmeztetett a NATO főtitkár.18

Egyéb lehetséges funkciók
A  terrorizmus elleni háború kapcsán többször felmerült két olyan cél, a több helyről 
összegyűjtött titkosszolgálati információik konszolidációja és a tömegpusztító fegyve
rek terjedésének csökkentése, amelyekben az USA nyilvánvalóan rá van utalva más or
szágok segítségére is. Az elméleti lehetőség meglenne rá, hogy a már létező intézmény- 
rendszerét kihasználva, a NATO ezen feladatok koordinációjában töltsön be szerepet, 
s nyerje így vissza fontosságát.
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A  titkosszolgálati információk elengedhetetlenek a nemzetközi terrorista hálózatok 
felfedéséhez és tervezett akcióik megakadályozásához. Ezen a területen pedig nem a leg
kisebb közös nevező, hanem a „több szem többet lát" elve érvényesül. Ráadásul az USA 
a hírszerzés néhány területén (mind földrajzilag, mind funkcionálisan értve) relatíve 
gyenge, így különösen rá van szorulva szövetségesei támogatására. A NATO azonban 
nem lenne szerencsés választás ezek koordinációjára. Egyrészt a szervezet hírszerzési ké
pessége gyenge, mivel a titkosszolgálati információk gyűjtése nemzeti szinten történik és 
feldolgozásuk sem központosított. Ezt a funkciót gyakorlatilag a semmiből kellene 
felépítenie a NATO-nak. Az USA számára ideálisabb partner lenne az Európai Unió, 
amely integrációjának harmadik pillére a bel- és igazságügyi együttműködés (JHA), ami 
pedig többek között a rendőri és titkosszolgálati szervek kooperációját célozza.

Ennek ellenére a Bush-kormány az elmúlt évben többször is hangsúlyozta, hogy a 
katonai szövetség ilyen irányú fejlesztését látná célravezetőnek. Látni kell azonban, 
hogy bár egy ilyen irányú elmozdulás kétségtelenül valódi feladatot adna a NATO- 
nak, annak katonai aspektusát viszont tovább gyengítené. A nem harctéri hírszerzés és 
annak elemzése ugyanis egyáltalán nem katonai feladat, s annak irányítására nem ka
tonák a legalkalmasabbak. Ezért van az, hogy számos ország, köztük hazánk, élesen el
különíti a katonai felderítő funkciót a polgári hírszerzéstől.

A tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozása vagy lassítása szintén 
csak nemzetközi együttműködéssel oldható meg. A tömegpusztító fegyverek terjedése 
elleni küzdelmet az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia mint a NATO egyik fő jö
vőbeli feladatát nevezi meg. Ez a funkció az ilyen fegyverekkel már rendelkező álla
mok megfigyelését, a potenciális új tulajdonosok feltérképezését és nyomon követését, 
valamint speciális határvédelmet jelent. Ezek egyike sem katonai, hanem sokkal in
kább hírszerzési és rendészeti feladat. Nem meglepő tehát, hogy ellátásukra a szerve
zet egyelőre nincs felkészülve.

S még ha a még mindig a hidegháború idején kialakult struktúrában működő NATO 
képes is lenne magát ilyen irányban megreformálni, s az európai tagállamok hirtelen 
hajlandóak is lennének több milliárd dollárt költeni az új feladatok ellátásához szüksé
ges műholdak és elemzőkapacitás kiépítésére (két nagyon valószínűtlen feltételezés), 
akkor sem fogja visszanyeri primátusát az USA szemében. Oroszország, Pakisztán, In
dia, Egyiptom vagy Izrael ugyanis földrajzi helyzetüknél fogva mindig is sokkal értéke
sebbek lesznek ebben a tekintetben. A NATO minden bizonnyal nem lesz a tömegpusz
tító fegyverek terjedését megakadályozni hivatott törekvések kulcsintézménye.

Az elmúlt év eseményei rávilágítottak, hogy Amerikának mind kevesebb szüksége 
van a NATO-ra. Egyrészt az Egyesült Államok a közeljövőben minden valószínűség 
szerint nem Európában fogja háborúit vívni. Másrészt Oroszország megszűnt ellenség 
lenni. Harmadrészt az európai NATO-szövetségesek jelenlegi képességeik alapján nem 
tudnak katonai segítséget nyújtani az Egyesült Államoknak egy Európán kívül vívott
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háborúban. Ugyanígy a tagállamok nem tudnak lényegi segítséget nyújtani a tömeg- 
pusztító fegyverek terjedésének megakadályozásában sem. Ami pedig a szervezet 
esetleges terroristaellenes titkosszolgálati klíringközponttá való átalakítását illeti, az 
egyrészt rendkívül nehéz és hosszadalmas lenne, másrészt a katonai szövetségből ép
pen csak a „katonai" jelzőt tenné értelmetlenné. Mindezen tényezők arra mutatnak, 
hogy az USA-nak katonai szempontból többé nincs szüksége a NATO-ra.

Hasonló gondolkodású államok szövetsége
A  NATO képes volt túlélni fő ellenségének, s ezáltal a szövetség léte indokának, 
összeomlását. A legtöbbet hangoztatott érv szerint ez azért sikerülhetett, mert a NATO 
valódi összetartó erejét a közös fenyegetettségen túl az adta, hogy a szervezet a de
mokratikus, fejlett piacgazdasággal rendelkező államok legszélesebb működő szerve
zete. Eszerint egy ilyen szövetségre az ellátott feladattól függetlenül, önmagáért is 
szükség van.

Nehéz lenne vitatkozni azzal az állítással, hogy az észak-atlanti szövetség hasonló 
berendezkedésű („like-minded" az amerikai terminológia szerint) államokat tömörítő 
szervezet. A NATO-tagállamok között találjuk a legsikeresebb demokráciákat és a leg
jobban működő piacgazdaságokat. Emellett a tagállamokat és azok vezetőit millió kul
turális szál köti össze, hasonló értékkategóriákban gondolkodnak, és hasonló történe
lemkönyvekből tanultak. Majd minden olyan állam, amelyik a nyugati civilizáció ré
szének tekinti magát NATO-hoz akar tartozni.

A hasonló berendezkedés fontos tényező, de csak abban az esetben elegendő egy ka
tonai szövetség fenntartásához, ha az ezáltal meghatározott kategóriák mentén alakul
nak ki a legfontosabb világpolitikai dilemmák. A hidegháború idején a hasonló beren
dezkedés elegendő volt, hisz a Nyugat állt szemben a Kelettel, a demokráciák a dikta
túrákkal és a piacgazdaság a tervgazdasággal. Még a kilencvenes évek legfontosabb 
konfliktusait is lehet a tagországok által és egyes kívülállók által vallott értékek közöt
ti szembenállásként értelmezni. A NATO szemszögéből az elmúlt évtizedben is de
mokráciák harcoltak diktátorokkal (Szaddám Húszéin, Milosevic) és a liberális világ
kereskedelem hirdetői az azt ellenzőkkel szemben.

Ugyan a felszínen megállja a helyét a kilencvenes évek konfliktusainak fenti értelme
zése, a tényleges helyzet ennél sokkal komplexebb. Ebben az időszakban ugyanis egyre 
jelentősebbé váltak a nézeteltérések Amerika és Nyugat-Európa között, s a hasonló be
rendezkedés önmagában egyre kevésbé volt alkalmas ezek elsimítására. Az évtized vé
gére nyilvánvalóvá vált, hogy ami a biztonság- és külpolitikát illeti, az Atlanti-óceán két 
partja között alapvető megközelítésbeli különbség van. A jelenségnek komoly irodalma 
van.19 Ezen írások közül kiemelkedik Robert Kagan: Power and Weakness (Policy 
Review, June/July 2002) című elemzése, aminek érvelését mind többen fogadják el 
Washingtonban.
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Kagan szerint alapvető eltérés van az USA és Nyugat-Európa külpolitikai látásmód
jában. Európa az évszázadokon át vívott háborúk és különösen a két világháború 
okozta szenvedésekből kiindulva a kanti örök béke elérésére törekszik. Az Európai 
Unió történetének tanulságai alapján úgy gondolja, hogy ehhez az állapothoz a gazda
sági integráció, a szupranacionális szervezetek létrehozása és jogkörrel való felruházá
sa, valamint a nemzetállamok közötti problémák tárgyalásos úton és kompromisszu
mok árán való rendezése vezet el. Fontos megérteni, hogy az európai országok ezeket 
nemcsak saját magukra vonatkozó, hanem általánosságban érvényes szabályoknak 
gondolják, amiket minden államnak követnie kellene. Kagan szerint azonban Európa 
eltekint egy fontos tényezőtől, amikor saját helyzetét kivetíti a világ többi részére. Ez a 
tényező az USA által nyújtott biztonsági garancia. Az amerikai jelenlétnek köszönhe
tően az európai államoknak nincs szükségük komoly hadsereg fenntartására, így pe
dig ki tudják kerülni a biztonsági dilemmát, ami könnyen fegyverkezési versenyhez 
vezethetne közöttük. Annak ellenére, hogy az öreg kontinens egy zárt, az amerikai ka
tonai erő által biztosított világ, a békés egymás mellett élési tapasztalatát általános ér
vényűnek gondolja.

Ezzel szemben, Kagan érvelése szerint, Amerika úgy tartja, hogy a béketeremtés 
csak a fegyverek elrettentő erejével lehetséges. Az Egyesült Államok ezt a konklúziót 
szintén múltbeli tapasztalatai alapján vonta le. A Szovjetunió térdre kényszerítése, 
Irak visszaszorítása Kuvaitból, vagy Milosevic bukása mind a katonai erő demonst
rálásának vagy alkalmazásának eredményei voltak. Az amerikai logika szerint a sza
bályokon alapuló rend csak és kizárólag akkor működik, ha valaki kikényszeríti azok 
betartását.

Kagan meglátása szerint a kilencvenes évek alapvető transzatlanti ellentétének oka, 
hogy Európa a multilaterális, tárgyalásos, a katonai erő alkalmazását szinte kizáró kré
dó betartását várja el minden államtól, de legfőképpen az Egyesült Államoktól. Az 
USA azonban nem hajlandó követni azt, amit európai naivitásnak vagy éppen elpu- 
hultságnak tekint. Fontos tudni, hogy Kagan megállapításaival az Egyesült Államok 
jelenlegi vezetését adó republikánus politikusok és szakértők döntő többsége egyetért, 
s a demokraták között is számos támogatója van.

Ez pedig azt jelenti, hogy kül- és biztonságpolitikai szempontból, a hasonló beren
dezkedés ellenére közel sem hasonlóan gondolkozik Amerika és Nyugat-Európa. Sőt, 
ha elfogadjuk azt az egyre több megfigyelő által osztott nézetet, miszerint Európa szá
mára a multilaterális krédó terjesztése olyan missziós feladat, ami formálódó külpoli
tikai önazonosságának egyik meghatározó eleme, akkor alapvető transzatlanti ellen
tétről is beszélhetünk. Külpolitikai és biztonságpolitikai szempontból tehát a NATO 
nem tekinthető többé hasonló gondolkodású államokat tömörítő szövetségnek. Ezek a 
kilencvenes években elindult folyamatok azonban felerősödtek és további dimenziók
kal bővültek 2001. szeptember tizenegyedike után.

2002. tél 47



Orbán Anita

Szeptem ber tizenegyedike hatása
A  kilencvenes évek során végig meglévő különbségeket a terrortámadás kiélezte és lát
hatóvá tette. Amerika számára a New York és Washington elleni támadás eloszlatta a 
saját sebezhetetlenségébe vetett hitet. Ennél is fontosabb azonban, hogy az USA az el
lene elkövetett terroristaakciót az egész nyugati civilizáció elleni támadásként élte 
meg. Értelmezésében a támadás nem egyszeri, hanem megismétlődhet. A veszély köz
vetlen és a támadó irracionális. Mindez pedig a kül- és biztonságpolitikai prioritások 
teljes átrendezését igényelte. Nagyon jól látható, hogy Amerika számára a legfonto
sabb kérdés a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem lett.

Az Atlanti-óceán két partján látszólag egyetértés van abban, hogy mik a jövő legfon
tosabb biztonságpolitikai kihívásai. Egy amerikai intézet által végzett felmérés szerint 
az amerikaiak 91 %-a, az európaiaknak pedig 65%-a tartja a nemzetközi terrorizmust ko
moly veszélynek. Miközben egyetértés van a veszély létezését illetően, erről nem be
szélhetünk az azok mozgatórugóiról alkotott vélemények esetében. Az európaiak több
sége ugyanis részben az USA-t okolja a terrortámadásért. Közvélemény-kutatási adatok 
szerint a franciák 63%-a, de még az Amerika-barát németek 52%-a és az angolok 57%-a 
is így vélekedik. Ennek megfelelően a megoldásról is eltérően gondolkodnak. A fenti 
felmérés szerint míg az európaiak leggyakrabban a szegény országok segélyezését em
lítették mint a terrorizmus elleni küzdelemben használandó eszközt, addig az ameri
kaiaknál a legtöbb „szavazatot" a terrorista kiképzőtáborok bombázása kapta.20 Ezek az 
eredmények ugyanarra az eltérésre világítanak rá, mint amiről már Kagan is írt, csak 
éppen a háborús helyzetnek köszönhetően mindez élesebben jelentkezik.

Az idén szeptemberben megjelent amerikai nemzetbiztonsági stratégia még tovább 
fogja élezni a terrorizmus elleni háború kapcsán felerősödött ellentéteket. Az új ameri
kai koncepció értelmében az USA mostantól preventív csapást fog mérni minden olyan 
szuverén államra, amely ellene szövetkező terroristáknak menedéket nyújt. Az Egye
sült Államok ezzel a második világháború utáni világrend egyik fő pillérét utasítja el. 
Az amerikai értelmezés szerint, ami egy állam határain belül történik az többé nem ki
zárólag belügy. A nemzetközi jog szerint egy, az ENSZ Biztonsági Tanácsa felhatalma
zása nélkül végrehajtott katonai támadás csak akkor legitim, ha az reaktív önvédelem
ből történik, azaz ha az államot ért külső támadásra való válaszról van szó. Minden 
egyéb katonai támadást a nemzetközi jog agressziónak minősít. Az amerikai koncep
ció elfogadottá kívánja tenni a proaktív önvédelem fogalmát, azaz a külső támadás he
lyett már egy jövőbeli agresszió vélelme elegendő lenne egy katonai akció önvédelem
ként legitimálásához. Az USA értelmezése szerint elegendő lenne az ártási szándék és 
az ártási képesség bizonyítása.

A nyugat-európai külpolitikai megközelítés számára az amerikai nemzetbiztonsági stra
tégia arculcsapás. Utóbbi ugyanis nem csak elutasítja az európaiak által terjeszteni kívánt 
multilaterializmuson és nemzetközi intézményeken alapuló eszméket, hanem még azt a vi
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lágrendet is felrúgja, amit Európa a kívánatos világrend abszolút minimumának tekint. Ha 
az USA megvalósítja, amit ebben a dokumentumban ígér, akkor a hasonló berendezkedés 
ellenére a hasonló gondolkodásnak még nyoma sem lesz a NATO két pólusa között.

A terrorizmus elleni háború következménye az is, hogy az USA a húszas tanácson 
keresztül kis híján teljes jogú taggá tette Oroszországot a NATO-ban. Ez a tény önma
gában megrengeti azt az érvet, hogy a NATO demokratikus berendezkedésű, fejlett 
piacgazdasággal rendelkező államok szervezete. Oroszország ugyanis nem stabil de
mokrácia, hiszen annak alapvető ismérvei (a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadsá
ga) sérülnek nap mint nap az országban. Ráadásul a korrupció, az állam és az üzleti 
élet összefonódása, valamint a jogbiztonság hiánya olyan mértékűek, hogy az ország 
még csak működő piacgazdaságnak is alig-alig nevezhető. Oroszország tehát nem te
kinthető a nyugati értelemben vett demokratikus, piacgazdasági berendezkedésű ál
lamnak. Amennyiben létezett még a hasonló berendezkedésen alapuló kötőanyag a 
NATO-n belül, úgy az mindenképpen sérült a húszas tanács létrehozásával.

Az elmúlt egy év eseményei rámutattak arra, hogy az európai NATO-tagországok 
az USA-tól merőben eltérően gondolkodnak az Amerika számára legfontosabb kül- és 
biztonságpolitikai témában. Washington szemszögéből ez nem pusztán nézeteltérés, 
hanem alapvető ellentét, ami az utolsó okot is megszünteti arra, hogy a NATO-val ko
molyan számoljanak hosszú távon.

Egy lehetséges forgatókönyv
Az észak-atlanti szövetség jövőjével kapcsolatban természetesen nem lehet biztosat 
mondani, de az elmúlt egy év eseményei alapján néhány tendencia világosan kirajzo
lódik. Amerikának katonailag nincs szüksége a NATO-ra, legalábbis annak jelenlegi 
formájában. Ráadásul mind kevésbé releváns az a tény, hogy hasonló berendezkedésű 
államokat tömörít a szövetség. Washington szemében tehát fokozatosan veszít jelentő
ségéből a szervezet. Amerika határozott elkötelezettsége nélkül azonban a NATO mint 
katonai szövetség életképtelen. Ahogy a terror ellenivháború költségei tovább növeked
nek, úgy Amerika mind kevesebbet fog juttatni a számára kevésbé fontos NATO- 
feladatokra (kevesebb lesz a közös hadgyakorlat, kevesebb amerikai katona fog Euró
pában állomásozni, stb.), ez pedig a szövetség ütőképességét fogja további mélységek
be taszítani. Még fontosabb azonban, hogy amennyiben a NATO-kötelezettségek üt
köznének a terrorizmus elleni háború által megkövetelt érdekekkel, úgy az eljelenték- 
tilin idés kov0tk0zn'iény0képp0n valószínűiig ?.z ilőbbiik kerülnének ki vesztesen. 
Ha például Oroszország az orosz kisebbségeket ért sérelmekre hivatkozva megsértené 
a hamarosan NATO-tag Észtország határait, de Moszkva továbbra is maximális segít
séget nyújtana Amerikának a terrorizmus elleni háborúban, erősen kérdéses, hogy az 
USA automatikusan életbe léptetné az 5. cikkelyt az észtek érdekében. Ha pedig ők 
nem teszik meg, akkor nem lesz senki a NATO-ban, aki ezt megtegye. Ebben az eset
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ben a NATO alapfunkciója, a külső támadás esetén feltétel nélkül nyújtott katonai se
gítség sérülne, ami viszont a szövetség végét jelentené.

S az észt példa nem egyedi. A terrorizmus elleni háború által lekötött USA valószí
nűleg még akkor sem avatkozna be egy esetleg kiújuló balkáni háborúba, ha egy új Mi
losevic megint hazánkat próbálná belerángatni a konfliktusba. Ráadásul vannak olyan 
konvencionális veszélyek, amelyekkel még csak nem is számolunk -  a történelem pél
dául tele van előre nem látott fenyegetésekkel.

A NATO mint katonai szövetség már akkor haldoklik, ha a tagok nem lehetnek biz
tosak abban, hogy az esetleg felmerülő veszélyekkel szemben feltétlen segítségre szá
míthatnak. Amerika oldaláról ez a segítség azonban többé nem vehető garantáltnak.

A NATO megszűnését még jó ideig senki nem fogja kimondani, ugyanis az túl nagy 
politikai költséggel járna. Ehelyett csendesen el fog jelentéktelenedni a szervezet, de ez 
csak az 5. cikkely első nem alkalmazásakor lesz teljesen nyilvánvaló. A helyzet analóg 
a Szent Szövetség kimúlásával, ami bár már a magyar szabadságharc leverése után 
megtörtént, de csak néhány évvel később, a krími háborúban mutatott osztrák maga
tartás kapcsán vált tisztán láthatóvá. A NATO intézményrendszere meg fog maradni, 
a csúcstalálkozókat továbbra is megtartják és az észak-atlanti szövetség amolyan poli
tikai fórumként még sokáig működhet tovább. Amennyiben viszont nem kerül sor ko
moly reformra, akkor a NATO megszűnik valódi védelmi szövetség lenni.

Mindez nem jelenti azt, hogy az USA kivonulna Európából. Az amerikai védőernyő 
továbbra is működhet, de annak használata nem egységesen és feltétel nélkül fog tör
ténni, hanem országonként, eseti alapon vizsgálva. Intézményes garancia helyett az 
Egyesült Államokkal ápolt kétoldalú viszony milyensége fogja meghatározni az eset
leges segítségnyújtás mértékét.

A  N A T O  megreformálása
Valószínű, de nem szükségszerű, hogy mindez így történjen. A lejtőn való megálláshoz 
azonban radikális fordulatra van szükség. A szeptemberben kiadott nemzetbiztonsági 
stratégia Amerika meglévő szövetségeinek újradefiniálását tűzi célul, hogy azok meg
feleljenek a XXI. század kihívásainak. A NATO-ról szólva a dokumentum leszögezi, 
hogy annak új struktúrákat és képességeket kell fejlesztenie, hogy képes legyen a tag
államok védehnére a megváltozott körülmények között is. Amennyiben a szövetség si
keresen alkalmazkodik a jövő kihívásaihoz, akkor a dokumentum szerint olyan part
neri kapcsolat alakulhat ki Európa és Amerika között, mint amilyen a hidegháború 
idején volt.21 Ez persze üzenet azzal kapcsolatban is, ha az USA által elképzelt refor
mok nem történnének meg.

Ez év szeptember végén a NATO védelmi miniszterek varsói találkozóján Donald 
Rumsfeld amerikai védelmi miniszter felvázolt egy tervet a szervezet megreformálásá
ra. Az USA javaslata szerint az észak-atlanti szövetség túlélésének záloga egy 20 000
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főből álló állandó hadsereg létrehozása. Ez a szám magában foglalná a szárazföldi, lé
gi és haditengerészeti erőket, valamint az őket kiszolgáló személyzetet. A NATO-nak 
képesnek kell lennie a hadsereg egy héten belüli bevetésére és arra, hogy azt egy hó
napig a bevetési övezetben tartsa. Rumsfeld szerint, amennyiben a NATO nem tud 
olyan csapatokat kiállítani, amelyek gyorsan, azaz napokon és nem hónapokon vagy 
éveken belül bevethetők, akkor a katonai szövetség a jövőben nem fog tudni hozzájá
rulni a világ biztonságához (az angol ered éti egy kicsit nyersebb: „it does not have any
thing to offer to the world").22

Úgy tűnik, hogy a védelmi miniszterek pozitívan fogadták Donald Rumsfeld javas
latát. Az USA részéről gesztusnak tekinthető, hogy a terv teljesítésének nem feltétele az 
európai országok védelmi kiadásainak növelése, mindössze a katonai költségvetésre 
szánt összeg hatékonyabb felhasználására lenne szükség.

A javaslat azonban nem fogja megoldani a problémákat, legfeljebb lehetőséget ad ar
ra, hogy azokat nyíltan megvitassák. Annak értelmében ugyanis a NATO rendelkezne 
egy olyan hadsereggel, amit bármikor és bárhol képes lenne bevetni. Európa számára 
viszont nem feltétlenül cél az, hogy a világ bármely pontján beavatkozni képes hadse
reggel rendelkezzen. Mivel az alakulatnak egy héten belül bevethetőnek kell lennie, 
ezért túl könnyű lenne a konfliktusok „európai módon", azaz multilaterális párbeszéd 
útján történő rendezését megkerülni. A leginkább önálló, Amerikától független euró
pai utat propagáló Franciaország és a második világháború óta a katonai szerepválla
lástól ódzkodó Németország minden bizonnyal tart attól is, hogy az USA saját céljaira 
használná ezt a hadsereget.

Megoldást tehát csak az hozhat, ha az USA és Európa álláspontja sokkal közelebb 
kerül a katonai erő alkalmazásának és a terrorizmus elleni háború eszközrendszerének 
kérdéseiben. Ez pedig nagyon nehéz dió. Amerikának el kellene fogadnia, hogy Euró
pa részt akar venni a világ dolgainak irányításában, Európának pedig tudomásul kel
lene venni, hogy mindezt komoly katonai erő nélkül soha nem fogja elérni.
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