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Száraz Enikő

A második világháború után a nemzetközi politika viszonyait elemző és azokat 
elméleti rendszerbe foglalni kívánó iskolák között a realizmus különböző vál
fajai váltak uralkodóvá. Ennek oka alapvetően a hidegháborút meghatározó 

kelet-nyugati szembenállásnak a nemzetközi viszonyokat viszonylag leegyszerűsítő 
hatására, valamint arra vezethető vissza, hogy a két tömb külpolitikai magatartásában 
a nukleáris elrettentés és a globális megsemmisítés „valósként" percipiált lehetőségei 
között az egyes államoknak nem maradt más választásuk, mint hogy ebben a környe
zetben a saját biztonságukat állami érdekeik alapján önerőből, illetőleg szövetségi 
rendszerek kiépítésével próbálják megvédeni, illetőleg megerősíteni. Erre a fajta állami 
magatartásra alapozva bontakozott ki a nemzetközi politika hidegháborús államközi 
viszonyait a „nemzeti érdek", a „nemzeti biztonság", a „hatalmi egyensúly", a „hege
móniáért folytatott harc", a „fegyverkezési verseny" stb. fogalmakkal leíró 
úgynevezett m ainstream  áramlat, azaz a realizmus paradigmája, olyan teoretikusok 
munkásságának eredményeként, mint Kenneth Waltz, Hans J. Morgenthau, John Me- 
arshiemer stb., illetőleg a realizmusnak a nemzetközi rendszer struktúrájáról megfo
galmazott téziseit kritizáló neorealizmus vagy strukturális realizmus elmélete, mely
nek fő kiindulópontja a már klasszikusnak számító úgynevezett komplex interdepen- 
dencia koncepciója volt Robert O. Keohane és Joseph Nye kidolgozásában. Elméletük 
középpontjában a növekvő gazdasági interdependencia kényszerei következtében a 
realista „self-help" mellett a különböző interetatikus együttműködési rendszereknek is 
jelentős szerepet szántak. Ezzel az elméleti feltevésükkel megnyitották az utat egy má
sik fajta nézőpont felé, amit röviden neoinstitucionalizmusnak nevezünk, s amely el
mélet a nemzetközi rendszer fő mozgató rugójának az államok mellett a nemzetközi 
szervezeteket és a nemzetközi jogot tekintette. Ennek ellenére a második világháborút 
követő időszak nemzetközi politikával és rendszerrel foglalkozó diskurzusának gerin
cét a realizmus, illetve annak említett „neo" változata alkotta.

A hidegháború megszűnésével olyan kihívások és fenyegetések kerültek felszínre, 
amelyekre a realista paradigma önmagában már nem volt képes teljes körű magyará
zatot adni és megoldási lehetőségeket nyújtani. Ezért már a nyolcvanas években is
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megjelentek, majd intenzívebb formában a kilencvenes években jelentkeztek a nemzet
közi politika elméletének új irányzatai (konstruktivizmus, feminizmus stb.) vagy „új
régi"1, úgynevezett „neo" elméletei (például a neoliberális institucionalizmus), illetve 
a realizmust megreformálni igyekvő különböző elméletek. Jelen tanulmányban elte
kintek ezek részletekbe menő bemutatásától, tekintettel arra, hogy a tanulmány a biz
tonság fogalmi változásaival, a XXI. században tapasztalható kiterjesztésével foglalko
zik. S bár lehetséges, hogy a redukcionizmus hibájába esik, de a jelen kontextusban 
nem az uralkodó elméletek és az azokra adott-adandó különböző válaszok bonyolult 
rendszerének bemutatása kap központi szerepet. Sokkal inkább az olyan kérdésekre 
keresem a választ, hogy a hidegháború megszűnésével kialakult bonyolult nemzetkö
zi viszonyok között milyen változáson ment-megy keresztül a biztonság fogalma, mi
lyen új fenyegetések jelentek-jelennek meg vagy kerültek felszínre, léteznek-e ezekre 
védekezési módok és megoldási lehetőségek, és ha igen, akkor milyen formában.

1. A biztonság hagyományos,  realista felfogása

A biztonság fogalmának a hidegháborút követő átgondolásával és kiterjesztésével kap
csolatos elméletek megértéséhez elengedhetetlenül fontos a realista paradigma bizton
ságfogalmának definiálása.

A hidegháború nyomása alatt a biztonság elméleti és gyakorlati megközelítését 
egyaránt az államok közötti katonai konfliktusokból kiinduló szempont dominálta. 
A realista iskola2 felfogása szerint a nemzetközi politika főszereplői a nemzetállamok3, 
viselkedésük jellemzőit pedig a háború kérdése vüágítja meg. Az államok a katonai jel
legű kérdésekre (m ilitary issues) összpontosítanak, a külpolitikában az úgynevezett high  
policy (biztonságpolitika, hadügy) kap elsődleges szerepet, míg a külpolitika funkcioná
lis területei, mint a gazdaság-, kereskedelem-, környezetvédelmi, kulturális stb. politika, 
azaz az úgynevezett low policy ehhez képest háttérbe szorul. Az államok viselkedését „az 
önérdek által meghatározott hatalmi ösztön"4 magyarázza egyrészről (klasszikus realiz
mus), illetve más részről „a nemzetközi rendszer homogenizáló strukturális kényszerei", 
azaz a hatalom nagyhatalmak közötti megoszlása5 határozza meg (strukturális realiz
mus). Egy olyan ellenséges rendszer alakult ki, amelynek szereplői valamennyien hatal
muk maximalizálására törekednek annak érdekében, hogy saját biztonságukat szavatol
ják (self help -  realizmus, [stratégiai] szövetségek -  neorealizmus), és ezzel állandó ve
szélyforrássá válnak egymás számára (úgynevezett biztonsági dilemma), de amelyet 
egyedül nem képesek megváltoztatni, csupán igyekeznek erejüket és hatalmukat a rend
szer többi szereplője felé minél erőteljesebben demonstrálni (power projection).

A fent vázolt rendszerben a második világháború végétől egészen a nyolcvanas 
évekig a nemzetközi politika vezető nagyhatalmainak (elsődleges szereplőinek) nem
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zeti biztonságpolitikája a hidegháborús szembenállás katonai dimenzióira összponto
sított. A szemben álló felek6 egymást folyamatosan ellenségnek tekintették, a háborút 
pedig lehetségesnek tartották, s az államok -  erejük permanens demonstrálása követ
keztében -  egy olyan „biztonsági dilemmába" estek, amit másképpen fegyverkezési 
versenynek nevezünk. Hatalmi pozíciójuk megtartása legfőbb eszközét az ütőképes 
katonai stratégia kidolgozásában, a fegyverek technikai színvonalának és mennyisé
gének folyamatos növelésében látták. Ilyen körülmények között a biztonság fogalma 
az ellenség távol tartásának képességét jelentette az erőszakkal, a fegyverek 
bevetésével való folyamatos fenyegetés mellett. így a biztonsági tanulmányok egy
részről az elrettentésre, másrészről pedig a nukleáris csapás elkerülésére, a nukleáris 
fegyverek bevetésének megakadályozására összpontosítottak. Ezeknek az úgyneve
zett stratégiai tanulmányoknak7 a központi eleme a haderő és a különféle fegyver
zetrendszerek, kiemelten a nukleáris fegyverek alkalmazása volt, s az államközi konf
liktusokat is csupán a katonai jellegű konfliktusok dimenziójában értelmezték. A stra
tégiai tanulmányok nagy része elsősorban az Egyesült Államok és a Szovjetunió kö
zötti stratégiai-nukleáris szembenállásra összpontosított (természetesen szerepet ka
pott számtalan más, a hidegháborús konfliktusokhoz kapcsoló téma is, de a „legdiva
tosabb" mégis az amerikai-szovjet konfrontáció elemzése volt). Összességében tehát 
a nukleáris háború veszélyének elhárítása volt a nemzeti biztonság és a stratégiai ta
nulmányok fő célja, a béke kérdéseinek tanulmányozását pedig a „m ainstream " kate
gorikusan elvetette.8

A realista felfogás teoretikusa tehát egy olyan világképben gondolkodik, amelyben 
a katonai hatalom az egyetlen, ami számít. Természetesen a gazdasági erő szerepét sem 
becsüli alá, de annak jelentőségét elsősorban abban látja, hogy a gazdagabb államok 
nagyobb katonai potenciált képesek kiépíteni és fenntartani, mint a gazdaságilag fejlet
lenebb, szegényebb államok. A gazdasági fejlettség tehát a realista kontextusban nem 
úgy jelenik meg, mint a jólét, a szociális biztonság megteremtésének képessége.9

Mind a klasszikus, mind a strukturális realizmus szempontjából a biztonság kérdés
köre az államok közötti háború lehetőségéről szól s arról, hogy valamennyi állam ve
szélyforrást lát a többiben, s ennek a veszélynek az elhárítására rendezkedik be. A realis
ta felfogás nem veszi figyelembe az egyes államok eltérő vonásait, különböző társadal
mi berendezkedését: számára irrelevánsak kulturális különbségeik (nyugati vagy isz
lám) és állami berendezkedésük (demokrácia vagy diktatúra); s csupán gazdasági fejlett
ségük és geopolitikai fekvésük (bizonyos tekintetben már ez sem) bír katonai stratégiai 
jelentőséggel.10 Mivel az államok közötti versengést a realista iskolák öröknek tartották, 
amit az egyes államok „felemelkedése vagy bukása" nem befolyásolhat, így nem csupán 
a Szovjetunió és a szovjet blokk összeomlása következtében végbement változások érték 
őket váratlanul, hanem magának a Szovjetuniónak az összeomlását is minimum valami
lyen fegyveres összecsapásnak kellett volna a realista képletek szerint kísérnie.11
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Összefoglalva tehát: a realista elmélet szerint az államok biztonságának záloga a ka
tonai erő, az egyetlen viszonyítási pont pedig a többi állam hadi potenciálja. Az állam 
feladata, hogy katonai erejét relatíve növelje, érdekei pedig azt diktálják, hogy más ál
lamokkal szemben megvédje saját magát; függetlenül azok társadalmi berendezkedé
sétől, politikai viszonyaitól, gazdasági vagy környezetvédelmi politikájától stb. A rea
lizmus tehát az állami szuverenitás védelmében látja a nemzeti biztonságpolitika fő 
célját: az állam biztonságát más államok veszélyeztetik, a biztonság fő problémája az 
interetatikus háború veszélye, a biztonság megvalósításának pedig egyetlen lehetséges 
eszköze a katonai erő növelése.

2. A biztonság fogalmának átalakulása

A hidegháború stratégiai tanulmányainak és biztonság-, illetve rendszerfelfogásának a 
többi elmélettel szembeni primátusát részben már a hidegháború alatt is megkérdője
lezték bizonyos elméleti iskolák (idealizmus, neoinstitucionalizmus, neoliberalizmus), 
az „ellenelméletek" zöme azonban a kilencvenes években jelent meg. Az uralkodó 
realizmust modern és posztmodern elméletek sora kritizálta, utólag ezeket együttesen 
kritikai biztonságtanulmányoknak nevezzük. A bonyolult, sokszor nehezen érthető, 
számos ponton egymással is ellentétben álló elméletek bemutatásától eltekintve e he
lyütt azt a célt tűzöm ki, hogy a kritikai elméletek két vonulatát elkülönítsem. Az egyik 
vonulat a biztonság fogalmának kiterjesztésével próbálja a hagyományos katonai biz
tonság fogalomkörét új tartalmakkal megtölteni, s ezzel a biztonság fogalmát az új ki
hívásokkal kompatibilissé tenni. A másik vonulat a bonyolultabb: az a modern (ezen 
belül a konstruktivista) és a posztmodern elméleteket tartalmazza.

Jelen tanulmány a biztonság fogalmának kiterjesztéséről szóló elméleteket tekinti át 
(természetesen a teljesség igénye nélkül), a kritikai tanulmányok konstruktivista-poszt- 
modern vonulatáról pedig várhatóan e tanulmány egy későbbi folytatásában esik szó.

A következő alfejezetben -  az első ellentámadásoktól kezdve -  a kilencvenes évek 
kiemelkedőbb elméleti megfogalmazásain keresztül mutatom be logikai sorrendben a 
realizmus biztonságfogalmát ért kritikákat. Ezt követően pedig a biztonság fogalmá
nak kiterjesztését ért jelentősebb véleményeket és kritikákat nézem át.

2 .1 . E lső  p róbálkozások
Természetesen nem a realizmus volt a nemzetközi politika elméletének egyedüli is
kolája, de kétségtelenül ez adta a nemzetközi politika hidegháború alatti elméletei
nek gerincét. Ugyanakkor már a hetvenes évek végétől, a nyolcvanas évek elejétől 
erős bírálat érte olyan iskolák részéről, amelyek úgy vélték, hogy a realista felfogás 
anarchikus rendszere egyrészt strukturális kényszereket közvetít (neorealizm us), más
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részt pedig megreformálható. A n eo in stitu c iom lista  iskola a nemzetközi jog, a nem
zetközi intézmények konfliktusmegoldó szerepében, a neoliberalizm us például a gaz
dasági és kereskedelmi kapcsolatok intenzívebbé válásában és liberalizálásában, míg 
mások a minden államban kialakítandó demokratikus berendezkedés megvalósítá
sában (Michael Doyle „demokratikus béke" elmélete vagy később Francis Fukuyama 
„történelem vége" elképzelése) látták az államok között kialakult „háborús kénysze
rek" eliminálását.

Az új kihívásokra válaszul a realista iskola kétirányú változáson ment keresztül. 
Egyrészt megjelentek a realizmus (klasszikus és strukturális) eredeti gondolatait meg
reformálni igyekvő teoretikusok: Stephen Walt 1991-ben megjelent The Renaissance of 
Security  S tudies című cikkében12 egyszerűen kijelenti, hogy a háború, mint az államok 
közötti konfliktusok egyik lehetséges formája soha nem (a hidegháború elmúltával 
sem) tűnik el a nemzetközi politika szótárából, míg például Richard H. Ullman Threats 
to Global Security  című, 1995-ben megjelent cikkében egyszerűen úgy fogalmaz, hogy 
„nincsen abban semmi újdonság, hogy a természeti erőforrások az államok közötti 
konfliktusok központi elemei", azaz lényegében azt mondja, hogy az új konfliktusté
nyezőknek meg lesz a helyük a realista elméletben is (new  security  threats f in d  a ready 
home in the old security  paradigm 13).

Ullmanról érdemes megjegyezni, hogy 1983-ban megjelent egy cikke az International 
Security  hasábjain R edefin ing Security  címmel. Elsősorban ezt a cikket szokás idézni, 
ha a cél a biztonság elemzése területén a „mainstream" áramlat első változatának 
bemutatása. Ullman a nemzeti biztonságot fenyegető tényezők közé azokat a cselek
ményeket vagy eseményeket sorolja, amelyek 1. drasztikus mértékben és viszonylag 
rövid idő alatt képesek az állam területén lakók életszínvonalát csökkenteni, vagy
2. amelyek hatására szűkülnek a kormány vagy az államon belül működő magán
vagy jogi személyek, illetve intézmények rendelkezésére álló választási lehetőségek 
(policy choices).14

Ebbe a meghatározásba tehát a katonai dimenzión és veszélyforrásokon túl belefér
nek olyan fenyegetések is, mint a népességrobbanás és az életszínvonal növekedése ál
tal okozott erőforrások szűkössége. Aztán a már említett 1995-ös cikkében felülbírálja 
állítását, s úgy fogalmaz, hogy amennyiben a biztonság fogalmába a klasszikus ténye
zőkön túl újakat kívánunk inkorporálni, úgy erre az esetre már új biztonságfogalma
kat kell bevezetni. Az új fenyegetésekre ugyanis nem a hagyományos katonai válaszo
kat kell adni, hanem más jellegű megoldásokat kell keresni. Végül Ullman úgy fogal
maz, hogy „ha egy sor olyan veszélyforrást, amelyek megoldása vagy elhárítása nem 
igényli az állami erőszak-monopólium alkalmazását, nemzetbiztonságot fenyegető té
nyezőként definiálunk, úgy ez az elméleteket zavarttá és homályossá teheti".15

Véleményem szerint a háborút mint végső eszközt használó és csak az államokat 
(illetve legfeljebb a kormányközi szervezeteket) mint a nemzetközi rendszer alapvető
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szereplőit tekintetbe vevő realista iskola biztonságfelfogása végül is nem tud választ 
adni olyan -  már a hetvenes évektől ismert -  globális problémákra, mint a nyersanya
gok szűkössége (kifejezetten a hetvenes évek két nyersanyagár-robbanása eredmé
nyeképpen vált hangsúlyossá), klimatikus és környezeti változások, népességrobba
nás a harmadik világban, valamint a globalizáció hatásai. Ezekre különben 1972-ben 
hívta fel a Római Klub az emberiség figyelmét „A növekedés határai" című, de egy
szerűen csak Meadows-jelentésnek nevezett, nagy feltűnést keltő jelentésében.16 
A felismerésen és a biztonság fogalma esetleges átgondolásának igényén túl azon
ban a kilencvenes évekig áttörő változás a szakirodalomban véleményem szerint nem 
történt.

A biztonság kiterjesztésének kérdésével foglalkozó elméletekre a legerőteljesebb ha
tást az ENSZ Fejlesztési Programja (United Nations Development Program, U N D P ) ke
retében 1994-ben megjelent Redefinig Security: the H u m an  D im ension  című éves jelentés 
gyakorolta. Az alábbiakban ezt a koncepciót tekintjük át.

2.2. A b iz to n sá g  fo g a lm á n a k  k ite r je s z té se  
2.2.1. A  hum án  biztonság fogalm a1'
A UNDP említett jelentése tartalmazza a Földet és lakóit sújtó veszélyforrásokról az 
ENSZ keretében végzett globális felmérés eredményeit. Ez a jelentés használja először 
a humán biztonság fogalmát (hum an security), melynek legfőbb összetevői a jelentés 
alapján az alábbiak szerint definiálhatók:

1. A humán biztonság fogalma egyetemes biztonságfogalom.
2. A humán biztonságban foglalt kategóriák interdepend ensek.
3. A humán biztonság védelmének és megteremtésének legegyszerűbb és leghaté

konyabb eszköze a megelőzés.
4. E koncepció középpontjában nem az állam, hanem az egyén áll.
A humán biztonság fogalmának lényege és jelentősége abban van, hogy alapjaiban 

változtatja meg a hidegháborús, területekhez, szuverenitáshoz és az erőpolitika alkal
mazásához kapcsolódó realista biztonságfogalmat, azt egy emberközpontú biztonság
felfogással váltja fel, s a hangsúlyt a fegyverkezésről és az erőpolitikáról a fenntartha
tó humán fejlődésre (sustainable h um an  developm ent) helyezi.

A két biztonságfogalom között logikailag az a különbség, hogy míg a realista meg
közelítés az egész állam, nemzet biztonságának megteremtésével és szavatolásával 
csupán áttételesen (deduktív  m ódon) biztosítja a területén élő egyes személyek biztonsá
gát, addig a humán biztonság alapkoncepciója az egyes egyén védelme, s globális szin
ten a biztonság csak az egyének érdekeinek és értékeinek individuális, helyi, regioná
lis szintű védelmén keresztül, lépcsőzetesen ( in d u k tív  m ódon) valósítható meg.

Hogy mit rejt a humán biztonság fogalma, legegyszerűbben úgy érthető meg, ha át
tekintjük a jelentésben használt különböző kategóriákat.18
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Az első és legfontosabb a hagyományos és általában a humán biztonságot veszé
lyeztető tényezők elhatárolása:19

1. A hagyományos biztonságot veszélyeztető tényezők közé a nukleáris és a konven
cionális fegyverek ellenőrizetlen terjedése, a katonai szervezetek, a nagyhatalmak 
és az ENSZ (militáris jellegű) intervencióinak kérdése tartozik. (A hagyományos 
biztonság védelme alapvetően más eszközöket igényel, mint a humán biztonság 
védelme).

2. A humán biztonságot veszélyeztető tényezőket két szinten szükséges vizsgálni: 
lokális és globális szinten.20

a) A lokális szinten jelentkező veszélyforrások hét kategóriába sorolhatók:
1) a gazdasági biztonságot (economic security);
2) az élelmiszer-ellátást (food security);
3) az egészséget (health security);
4) a környezetet (environm ental security);
5) a személyes biztonságot (personal security);
6) a közösségi biztonságot (common security);
7) a politikai biztonságot (political security) veszélyeztető tényezők.

b) A globális szintű veszélyeket hat csoportba sorolhatjuk:
1) a népességnövekedés (valamennyi felsorolt veszélyt hordozza);
2) a globális szintű jövedelemkülönbségek (a jövedelmek aszimmetrikus elosz

lása);
3) a növekvő nemzetközi migráció (menekültek, illegális migráció);
4) a környezet pusztulása (savas esők, globális felmelegedés);
5) a kábítószer-kereskedelem;
6) a nemzetközi terrorizmus.

A UNDP-jelentés és a humán biztonság kategóriájának értelmezésére az utóbbi 6-8 
évben számos teoretikus vállalkozott, illetve több iskola is alakult (például amerikai, 
a kanadai stb.). Legnagyobb eredményeik abban állnak, hogy miután vázolták az 
egyén biztonságát érintő veszélyforrásokat, arra a következtetésre jutottak, hogy az 
individuális biztonságot jóval több fenyegetés éri, mint az állam területét, integritását 
stb. Ezért fontos, hogy a humán biztonság problematikája folyamatosan napirenden 
legyen: egyrészt minél szélesebb körben kell az egyént, a humán szférát érintő bizton
sági kihívásokat tudatosítani, másrészt pedig meg kell találni azokat a nemzeti-nem
zetközi tényezőket, amelyek e veszélyforrások kezelésére, felszámolására leginkább 
alkalmasak.

2.2.2. E m m a R otschild  és a biztonság új d im enzió i
A többdimenziós biztonságfogalom egyik lehetséges kategorizálását Emma Rotschild- 
nak a D aedalus folyóirat 1995. évi nyári számának hasábjain megjelent cikke tartal-
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mázzá.21 E. Rotschild a biztonság fogalmának átalakulását tárgyalva azt javasolja, 
hogy a hagyományos realista biztonságkoncepciót az alábbi irányokban szükséges ki
bővíteni (ő „négy témának" nevezi ezeket a bővítési irányokat):

I. „downward", azaz lefelé irányuló bővítéssel, ami azt jelenti, hogy az állami/nem- 
zeti biztonság fogalmát az individuális szintig (azaz a személyek és csoportok bizton
sági szintjéig) kell kiterjeszteni.

II. „upward", azaz felfelé irányuló bővítéssel, ami azt tartalmazza, hogy az állami/ 
nemzeti biztonság fogalmát nemzetközi, globális fogalommá kell bővíteni.„Horizon- 
tally", azaz horizontális bővítéssel a biztonság hagyományos katonai jellegű fogalmát 
(hard security) politikai, gazdasági és környezetvédelmi (soft security ), azaz a humán 
biztonság kategóriáival kell kibővíteni. A horizontális bővítés eredményeképpen a ha
gyományos és a humán biztonság kategóriái között szinte mellérendelő viszony alakul 
ki, ami azt jelenti, hogy hosszú távon az egyes biztonsági kategóriák egyenértékűvé 
válhatnak, egymás megvalósulásának előfeltételei, illetve eredményei lehetnek. Be kell 
vezetni és tudatosítani szükséges a biztonság megvalósítása iránti politikai felelőssé
get. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni a fent vázolt új kategóriák megvalósításáért és 
fenntartásáért felelős leghatékonyabb egységeket:

„downward" szinten erre a helyi vagy regionális (ön)kormányzatok a legalkalma
sabbak;

„upward" szinten a nemzetközi szervezetek;
„horizontal" szinten a nem kormányközi szervezetek, a (nemzetközi) közvélemény 

befolyásoló hatása, a természet és a piac „láthatatlan keze" (abstract forces), azaz olyan 
erők, amelyek megvalósulásához teret és lehetőséget kell biztosítani, az államnak pe
dig mindhárom fent említett kategória esetében komoly szerepet és felelősséget kell 
vállalnia.

2.2.3. Barry Búzán és a Koppenhágai Iskola tézisei (egy konstruktiv ista  puzzle)  
Kiindulópontunk az volt, hogy a hidegháború végével felszínre kerültek a kétpólusú 
szembenállás katonai jellege által háttérbe szorított biztonsági kategóriák, a hagyomá
nyos biztonságot veszélyeztető tényezőkön kívüli veszélyforrások kevés hangsúlyt 
kaptak. A kilencvenes években egyre nagyobb a szerepe a humán szféra életét, értékeit 
veszélyeztető tényezőknek, a biztonsági kategóriák kiszélesedtek. Emma Rotschild 
multidimenzionális biztonságfogalma egyrészt a biztonság fogalmi bővítésének logi
kájára épül, másrészt a „4. téma" rámutat az új biztonsági kategóriák biztosításában 
közrejátszó alapegységekre. Ehhez képest további előrelépés Barry Búzán konstrukti
vista elmélete. Búzán szakít a stratégiai tanulmányok hagyományos módszerével, és 
két -  azóta a szakirodalomban gyakran felemlegetett -  kérdést tesz fel:

1. Ki vagy mi a biztonság tárgya?
2. Melyek a biztonság megteremtésének szükséges feltételei?
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Az első kérdésre Búzán válasza, hogy a biztonságpolitikának négy szinten kell mű
ködnie: individuális (az államon belüli csoportokat is beleértve), állami, regionális és 
nemzetközi szinten. Ez a felosztás egy olyan komplex elemzési rendszert jelent, amely
ben azt szükséges vizsgálni, hogy milyen kölcsönös viszonyrendszer jellemzi az állam 
viselkedését és a nemzetközi rendszer struktúráit, milyen módon hatnak ezek egymás
ra. Olyan biztonságpolitikák kialakítására van szükség, melyek a rendszer államon kí
vüli szereplőire is tekintettel vannak. Ez Búzán és a Koppenhágai Iskola legnagyobb 
érdeme: felismeri, hogy a realista koncepciókon túlmenően a biztonság kérdéskörének 
az állami szereplőkön túl egyéb alanyokra is fókuszálnia kell.

A második kérdésre válaszul Búzán kialakítja úgynevezett szektorelméletét. A biz
tonságot érintő veszélyforrásokat öt csoportba, azaz szektorba sorolja, így katonai, po
litikai, gazdasági, társadalmi és ökológiai kategóriákat (veszélycsoportokat) alakít ki. 
Búzán végeredményben a szociológiában használt társadalom-politika-gazdaság hár
mas felosztásra támaszkodik, s ezekre építi a nemzetközi politikát érintő biztonsági 
dimenziókat:

1. katonai szektor (m ilita ry  sector):
-  katonai jellegű kapcsolatok rendszere, katonai jellegű fenyegetések,
2. politikai szektor (political sector):
-  a hatalmon lévő kormányzatok politikai jellegű viszonyrendszere,
3. gazdasági szektor (economic sector):
-  kereskedelmi, termelési és pénzügyi kapcsolatok rendszere,
4. társadalmi szektor (social sector):
-  társadalmi csoportok közötti kapcsolatok,
5. ökológiai szektor (ecological sector):
-  az ember és a bioszféra kapcsolata.
A realista felfogástól leginkább az 5. szektor esetében távolodik el: itt a biztonság 

tárgyát a földi civilizáció (!) fenntarthatóságához szükséges földi és természeti ténye
zők jelentik (planetary a ttributes necessary to su sta in  civilization).

Kérdés azonban, hogy mennyire konzisztens az elmélet, s mennyire világos az állam 
szerepének és a biztonság tárgyának meghatározása esetében a szektorok alapján tör
ténő felosztás. Konkrétan a politikai szektor esetében fedezhető fel anomália, hiszen 
ebben az esetben az állam a kormányzat által van képviselve egy olyan viszonyrend- 
szerben, amelynek alapvonását, jellegét önmaga határozta meg.

Búzán ezzel az elméletével a realizmus létjogosultságát elvető kritikusoktól éles bí
rálatot kapott, hiszen -  bár egy többdimenziós biztonságfogalmat alakít ki -  nem sza
kad el teljesen a realista elméletektől, annyival viszont azoknál tovább lép, hogy mé
lyebben foglalkozik a biztonság természetével és különböző kategóriáival.

Barry Buzant és a Koppenhágai Iskolát a kritikai tanulmányok konstruktivista szár
nyához is sorolja a szakirodalom, tekintettel arra, hogy a szektorális felbontás a konst
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ruktivista elméletek logikáját követi, ennek ellenére -  minthogy nem szakít az állam fő
szerepével -  realistának tartják, s erősen kritizálják.

2.2.4. A  globalizáció és a b iztonság fogalm ának kiterjesztése
A  globalizáció kérdésköre jóval összetettebb annál, mintsem hogy csupán egy alcímen 
belül tárgyaljam, de véleményem szerint nem lehet kihagyni a biztonság metamorfó
zisának tárgyalásából. A globalizáció kérdéskörével a szakirodalom -  nemcsak a gaz
dasági jellegű, de a biztonságpolitikai is -  kb. a hetvenes-nyolcvanas évek óta foglal
kozik, ez az egyik olyan téma, amelynek napjainkban a legnagyobb a háttérirodalma. 
Ebben a munkámban pusztán vázlatosan reflektálok néhány sarkalatos pontra, ame
lyek említése nélkül ez a tanulmány nem lenne teljes.

A globalizáció -  mely kifejezés a liberalizáció következményeként világszinten be
következő információtechnológiai robbanást, a portfólióberuházások növekedését, a 
működő tőke gyors mozgását, a termelőerők nagymértékű koncentrálódását jelenti -  
hatására a társadalmi és gazdasági kapcsolatok hirtelen gyorsasággal váltak globális 
méretűvé, a világ „összesűrűsödött", divatos kifejezéssel élve „világfaluvá" vált, míg 
ezzel szemben csökkent a helyi közösségek kompetenciája. Pozitív hatásain túl a globa
lizáció negatív hatásai azok, amelyek a biztonságpolitikai diskurzusunk szempontjából 
igazán relevánsak.

A globalizáció eróziós hatása jelen kontextusban az állam belső és külső szuvereni
tásának csorbításában mutatkozik meg: következményeként az államnak mint a nem
zetközi jog és rendszer különleges státussal bíró szereplőjének privilegizált szerepe 
erősen meggyengült. Ennek eredményeképpen:

1. Számos probléma, mint például a környezetvédelem, a nemzetközi bűnözés, a 
migráció stb. már nem kezelhető kizárólag az állam „határain belül". A nemzeti hatá
rokon átívelő negatív transznacionális folyamatok felett az állam már nem tud kizáró
lagos felügyeletet gyakorolni, sőt azokat egymagában megoldani sem képes.

A problémát leginkább a nemzetközi szervezett bűnözés elleni fellépés nehézségei 
illusztrálják jól. A bűnügyi és bűnüldözésre vonatkozó nemzeti szintű jogszabályok -  
amennyiben az adott ügybe nemzetközi elem is kerül -  önmagukban alkalmatlanok 
mind a felderítés, mind a prevenció tekintetében, hiszen nemzeti jogszabályok és bűn
üldöző szervek állnak szemben transznacionális elkövetőkkel. A nemzetközi elem mel
lett a nemzetközi szervezett bűnözés elleni hathatós fellépést nehezíti az elkövetők ma
gas szintű szervezettsége, információs hálózatai és komplex profiljuk, ami a kábító
szer-kereskedelem, a fegyver- és az embercsempészet mellett a pénzhamisítást, a pénz
mosást és az adócsalást, valamint a mindezen tevékenységek „biztonságos" folytatásá
hoz szükséges korrupciót foglalja magában.

Emellett tekintetbe kell vennünk azt a tényt is, hogy a nemzetközi bűnhálózatok 
(orosz, olasz, latin-amerikai maffia, nigériai kartellek) dollármilliárdjainak komoly ne
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gatív hatása lehet a nemzetközi értékpapír-piacra és bankhálózatra, ezért nyilvánvaló, 
hogy e tekintetben az egyes államok olyan biztonságpolitikai kihívással állnak szem
ben, amelynek kezelésére és megoldására a hagyományos realista fogalom- és eszköz
tár alkalmatlan.

A nemzetközi szervezett bűnözés azonban „csak" egyetlenegy tényező a negatív 
transznacionális folyamatok sorában. Nehezen kezelhető társadalmi és gazdasági imp
likációi vannak például a tömeges vagy illegális migrációnak, hiszen a bevándorlók el
helyezése, számukra munkalehetőségek biztosítása, szociális juttatások stb. amellett 
hogy megterhelik a befogadó vagy célállam költségvetését, belső társadalmi feszültsé
geket is gerjeszthetnek.

2. A nem állami szereplők (transznacionális társaságok, nemzetközi bankok, média- 
birodalmak) vállalati és kereskedelempolitikájuk terén olyan döntéseket hoznak, ame
lyek a nemzetközi, államok közötti kapcsolatokra is kihatással vannak. Az államok el
veszítik ellenőrzési képességüket felettük, miközben saját állampolgáraik például 
ezeknél találnak munkalehetőséget.

3. A globális pénz- és tőkepiacok határozzák meg a nemzeti valuták árfolyamát, így 
ezek szinte közvetlenül szólnak bele a nemzeti gazdaságpolitikák kialakításába, ami az 
államok gazdasági szuverenitását erősen megkérdőjelezi.

4. Az államok képtelenek az állampolgáraik által elérhető információ áramlását 
kontrollálni, nagy szerepe van a média véleményformáló és torzító hatásának, illetve 
az internethez és ezzel bármilyen információhoz való hozzáférés lehetőségének.

5. A globalizációnak a nemzeti kultúrákra gyakorolt hatását számos régióban (főleg 
az iszlám országokban) negatívan fogadják, radikális elutasítással és a fundamentaliz
mus erősödésével válaszolnak rá. Az államok pedig veszítenek nemzetösszetartó és 
kultúravédő szerepükből.

6. Az előző pontban vázolt „eszmei" hatás mellett a globalizációellenes tiltakozások 
egy-egy konkrét megmozdulás alkalmával az adott állam számára jelentenek olyan 
belbiztonsági implikációkat, amelyekkel az államoknak nem is oly rég még nem kellett 
foglalkozniuk.

A globalizáció legnagyobb kihívása tehát az államokkal szemben az, hogy elveszí
tették privilegizált szerepüket a nemzetközi rendszerben és saját határaikon belül 
egyaránt. Emellett a globalizációnak van egy érdekes aspektusa is: negatív hatásai el
len azért is nehéz fellépni, mert konkrétan nincs egy olyan személy vagy szervezet, aki 
vagy ami ellen fel lehet lépni; ezek kézzelfoghatatlan folyamatok, amelyek mögött ne
héz megtalálni a mozgató rugókat és irányítókat, még akkor is, ha adott esetben úgy 
tűnik, azok tetten érhetőek vagy ismertek.

Az államok e téren is megnyilvánuló tehetetlenségét számos teoretikus felismerte, 
s biztonságpolitikai kontextusban különböző megoldási lehetőségeket találtak az álla
mi fellépés erősítésére és a negatív transznacionális folyamatok hatékony kezelésére.
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E téren részben a nemzetközi együttműködés erősítése javasolható, de vannak olyan 
elméletek is, amelyek az államok helyett más, magasabb kategóriák bevezetését java
solják (világkormány- vagy civilizációs elméletek).

A globalizáció és a negatív transznacionális folyamatok rövid áttekintését követően 
egy olyan típusú kihívást vizsgálunk meg, amelynek emlegetése és elemzése az utób
bi időben nagyon gyakorivá vált: megvizsgáljuk a nemzetközi terrorizmus helyét és 
szerepét a nemzetközi politikában.

2.2.5. A  terrorizm us helye a b iztonságot veszélyezte tő  tényezők között és szerepe a nem zetközi 
politikában
A  nemzetközi terrorizmus 2001. szeptember 11. óta „méltán viseli" a globális kihívás 
megjelölést, sőt, a nemzetközi terrorizmus a UNDP kategória-rendszerében is a globá
lis kihívások között szerepel.

Annak ellenére, hogy a terrorizmus kifejezést nap mint nap használjuk, nincs általá
nosan elfogadott definíciója. Ahhoz azonban, hogy ellene hathatósan fel tudjon lépni 
a nemzetközi közösség, szükséges az erőszakos cselekmények22, ezeken belül termé
szetesen a terrorizmus pontos körül- és elhatárolása, hiszen a célok, az alkalmazott esz
közök, az elkövetők pontos ismerete nélkül a terrorizmus elleni harc nem lehet ered
ményes. Ha megvizsgáljuk a terrorizmus lehetséges definícióit, látni fogjuk, hogy a ter
rorizmus lényege abban van, hogy egyedi cselekmények időben és térben történő „ran
dom " , véletlenszerű előfordulása teszi ezt a fajta veszélyforrást igazán fenyegetővé.

A nemzetközi terrorizmus -  azon túl, hogy közvetlen veszélyt a civil szférára, az 
egyes emberre jelent -  alapvetően az államoknak szól, azokat fenyegeti. A terrorizmus 
definíciói is elsősorban a civil szférára irányuló, de valamely állam vagy annak vala
mely szerve felé közvetített követelés kikényszerítésének érdekében elkövetett, több
nyire nem állami szervezésű erőszakos cselekményekben határozzák meg a terroriz
mus központi jelentését.

Az ENSZ egyezményeinek, határozatainak kontextusában a terrorizmus olyan cse
lekmény, amely polgári személyek megsemmisítésére vagy megsebesítésére, illetve 
polgári vagy állami tulajdon megsemmisítésére vagy az abban való károkozásra irá
nyul. Ilyen cselekményeket valamely állam kormányának kifejezett engedélye, be
leegyezése vagy támogatása nélkül hajtanak végre egyének vagy egyének csoportjai 
saját akaratukból (azaz nem állami „utasításra"), s cselekményükkel valamilyen politi
kai cél elérését célozzák. Nem tekinthetők tehát az ENSZ ezen meghatározása alapján 
terrorista cselekménynek a katonai támaszpontok, katonai egységek vagy személyek 
ellen elkövetett támadások.

Az Egyesült Államok két definíciót is használ. A U nited S ta tes Code 22. címének 
2656 f (d) szakasza szerint terrorizmusnak a szubnacionális csoportok által a nem ka
tonai célpontok ellen elkövetett politikai célzatú erőszakos cselekményeket kell tekin
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teni. A nemzetközi terrorizmus kifejezést a törvény abban az esetben használja, ha a 
terroristacselekmény kettőnél több állam polgárait vagy területét érinti. Az FBI megha
tározása szerint terrorizmusnak a civil lakosság vagy valamely kormány megfélemlí
tése céljából személyek vagy javak elleni erőszak vagy katonai erő jogtalan alkalmazá
sa tekintendő.

A fenti meghatározásokon kívül még számos más definíció létezik, alapjában ha
sonló tartalommal, nemzetközileg elfogadott meghatározás azonban -  bár kialakítását 
alapvetően fontosnak tartanám -  egyelőre nincs. A pontos definíció szükségességét 
számos tényező indokolja, leginkább az, hogy -  egyszerűen fogalmazva-amennyiben 
a nemzetközi közösség nem tudja pontosan, mi ellen is harcol, nem fog tudni hatéko
nyan fellépni ellene. A fenti definíciók alapmotívuma az elsősorban a polgári lakosság 
megfélemlítése vagy az ellene irányuló erőszak, illetve a terroristacsoportok azon jel
lemzője, hogy nem állami vonatkozásúak, azaz a definíciók nem feltételeznek állami 
kapcsolatokat. Ez utóbbi erősen kétséges, hiszen ismert tény, hogy például Líbia, 
Szaúd-Arábia, Irak vagy Irán vonatkozásában találtak összefüggéseket terroristacse
lekmények és ezen államok között (akár pénzügyi támogatás, akár információk 
átadása terén).23 Nem szerencsés a katonai célpontok kiemelése a definícióból, elég ha 
az amerikai hadsereg Cole nevű rombolója ellen 2000 őszén az Adeni-öbölben elköve
tett robbantásos merényletre utalunk, hiszen ezt az esetet az Egyesült Államok kifeje
zetten terroristaakciónak bélyegezte.

Válfajait tekintve tehát a terrorizmus lehet:24
• klasszikus terrorizmus (eszközei: robbantás, túszejtés, gépeltérítés);
• állami vagy államilag finanszírozott terrorizmus;
• CBRN-terrorizmus25;
• cyberterrorizmus (számítógépes hálózatok elleni betörés);
• szeptember 11-e típusú terrorizmus;
• gerilla típusú terrorizmus.
Véleményem szerint terrorizmusnak tekintendő minden olyan erőszakos cselek

mény, amelyet olyan szervezett csoport vagy szervezeti csoportosulással nem rendel
kező magánszemély vagy magánszemélyek követnek el politikai, vallási, ideológiai 
vagy egyéb, nem gazdasági jellegű céljaik elérése érdekében, amelyek nem minő
sülnek valamely állam hivatalos haderejének vagy államvédelmi szervének, függet
lenül attól, hogy élvezik-e valamely állam bármilyen formájú kifejezett vagy hallga
tólagos támogatását vagy sem, illetve tekintet nélkül arra, hogy cselekményük polgá
ri, katonai vagy állami célpontra irányul, azzal a kitétellel, hogy cselekményük nem 
csak áldozataikra, hanem azoknál szélesebb társadalmi rétegek megfélemlítésére irá
nyuljon. Természetesen ez a definíció is több irányból támadható, arra viszont min
denképpen alkalmas, hogy rámutasson a terrorizmus három fő alapmotívumának -  a 
célnak, az elkövetőknek és a módszereknek -  a fontosságára, hiszen amennyiben ezt

2003. nyár 211



Száraz Enikő

a hármast pontosan meg lehet határozni, úgy lehetőség nyílik az ellenstratégiák kidol
gozására is.

A terrorizmus elleni harc másik hatalmas dilemmája a szemben álló felek minőségi 
eltéréséből ered. A nemzetközi rendszer etatikus központú felfogásába nehezen fértek 
bele a nem állami szereplők. A békés célú, nem kormányközi szervezetek, civil csopor
tosulások, magánszemélyek esetében is nehéz feladatukat és szerepüket behatárolni, s 
ez kiváltképp így van, amikor ellenséges viszonyokat elemzőnk. A terrorizmus tárgya
lása esetében erőszak-monopóliummal rendelkező államok állnak szemben nem álla
mi, a jelenleg érvényes definíciók szerint meghatározhatatlan és sokszor ismeretlen 
szereplőkkel. A jelenleg érvényes nemzetközi egyezmények, határozatok célja, hogy 
megoldást találjanak a terrorizmus „feltartóztatására" s jó esetben felszámolására, ha
tékonyan mégsem képesek megoldást nyújtani a körülhatárolhatatlan erőszakos cse
lekmények eliminálására. Ennek oka a terrorcselekmények már említett legfőbb voná
sában rejlik: rövid ideig ható, a helyszín és az időpont tekintetében véletlenszerűen be
következő és igen intenzív támadások. Ezért nagyon nehéz felkészülni ezekre, s alap
vetően a megelőzéssel, megfelelő biztonsági intézkedésekkel s az esetlegesen bekövet
kező cselekmények hatékony elhárítására irányuló és azonnali reagálást biztosító for
gatókönyvek -  tehát preventív és taktikai intézkedések -  kidolgozásával tudnak a ha
tóságok a bekövetkezésükre felkészülni. Hosszú távú, átfogó, stratégiai jellegű terve
ket és a közös fellépést biztosító nemzetközi együttműködési kereteket ez idáig még 
nem sikerült kialakítani, a nemzetközi közösség és közvélemény ennek a folyamatnak 
a kezdeti szakaszát éli napjainkban. Az Egyesült Államok elleni szeptember 11-i me
rénylet a terrorizmus elleni harc területén minőségileg új korszakot indított: mint azt 
már említettem, a nemzetközi terrorizmus és az ellene folytatott küzdelem struktúrá
ját tekintve jelentősen eltér a nemzetközi viszonyok megszokott szerkezetétől, hiszen 
nemzeti biztonságukat védő államok állnak szemben „arctalan", nem állami szerep
lőkkel, akik/amelyek sokszor csupán cselekményeikről s nem személyükről, szerveze
tükről ismertek.

A személytelenség mellett a tavalyi események a terroristamódszerekben bekö
vetkezett változást is bebizonyították: a WTC ikertornyai elleni akció során a terro
risták a géprablás és a robbantás módszerét ötvözték. Ebből az a szomorú következte
tés is levonható, hogy módszereik kifinomultabbak, jól tervezettek és szervezettek 
lettek.

Mindezek a tények komoly és átgondolt nemzetközi terrorizmusellenes fellépést 
sürgetnek. Jelenleg ez a fellépés és a nemzetközi ellenlépések két irányban fejlődnek. 
Egyrészt léteznek nemzetközi egyezmények, valamint számos szervezet (mint 
például az Európai Unió) dolgoz ki ajánlásokat, dokumentumokat, illetőleg a Bizton
sági Tanács is számos határozatot hozott, amelyek a terrorizmus felszámolását céloz
zák. Ezek alapvető hiányossága, hogy általában a terrorizmusellenes együttműködés
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általános elveit fogalmazzák meg, vagy csupán a terroristacselekmények egy részére 
vonatkoznak, illetve a terroristacsoportok finanszírozását, anyagi és egyéb jellegű tá
mogatását tiltják meg az aláíró országok számára. A fellépés másik iránya ennél konk
rétabb és gyakorlatiasabb: az Egyesült Államok két nemzetközi jogi normára -  az 
ENSZ alapokmányának 51. cikkelyére (önvédelmi háború indításának joga), illetve a 
NATO 5. cikkelyére (kollektív védelem elve) -  hivatkozva vállalta (részben szövetsé
gesein keresztül vagy azok beleegyezésével) a terrorizmus felszámolását. Az Oroszor
szág és a NATO által 2002 májusában alakított és a PJC-t (Perm anent Joint C ouncil) fel
váltó tanács (N A T O -R u ss ia  Council), amelynek keretében Oroszország és a NATO-ta- 
gok egyenrangú partnerekként tanácskoznak, és közösen lépnek fel az őket és a nem
zetközi biztonságot fenyegető veszélyekkel szemben, pedig már egy újfajta „antiter- 
rorista koalíció" -  s távlatokban az új világrend központi és mellékszereplőinek -  kör
vonalait sugallja.

Véleményem szerint talán a terrorizmus és az ellene meghirdetett harc és nemzetkö
zi fellépés lesz az a „casus belli", amelynek alapján kialakulhatnak a XXI. századi nem
zetközi együttműködés formái. Bár hosszú távon célravezetőbb volna a terrorizmus 
mellett a többi globális probléma megoldására irányuló „békés" koalíció kialakítása, e 
problémák azonban most még nem ejtettek olyan érezhető és látványos sebeket, mint 
a WTC ikertornyainak helyén tátongó űr. Emellett az utóbbi évtizedekben az is kide
rült, hogy -  közhelyszerű kifejezéssel élve -  a béke nem kifizetődő, s történelmi tapasz
talataink is azt mutatják, hogy egy hatékony (nemzetközi) együttműködés alapvetően 
a közös ellenségkép elleni fellépés formájában,26 vagy a kölcsönösen előnyös érdekek 
mentén alakítható ki.

2.3. A  k r itik a  kr itiká ja 2/
A biztonság fogalmának átalakítását és kiterjesztését ért kritikák túlnyomó része a 
biztonság fogalmának túldimenzionálását támadja: amennyiben minél több terület
tel, fenyegető tényezővel bővítjük a biztonság fogalmát, úgy az parttalanná válhat, s 
nem a biztonság pontosabb megfogalmazását, hanem inkább „de-definiálását" ered
ményezi.

Más szemszögből nézve Kenneth Keller (1996) például azt veti fel, hogy a biztonság 
fogalmának újradefiniálása során az elemzőknek azokat a tényezőket kellene felismer
niük, melyek a társadalomra, a gazdaságra stb. gyakorolt negatív hatásukkal áttételesen 
vagy esetlegesen közvetlenül az állam hagyományos értelemben vett biztonságát fenye
getik.

Del Rosso szerint viszont az egész biztonságvitát a kilencvenes években a szovjet 
blokk felbomlásával és a kommunista fenyegetés megszűntével keletkezett űr okozta. 
Ráadásul a vita nem termelt ki konzisztens és általánosan elfogadott paradigmát, az 
egyetlen közös a kritikákban az, hogy igényük van a realista biztonságfogalom újra
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definiálására, s egyetlen eredményük mindössze egy a biztonságot minden irányból 
veszélyeztető tényezőket felsoroló „feketelista" (ezt Del Rosso laundry  //sínek nevezi) 
összeállítása volt, amit folyamatosan bővítenék.

Erek után a kritikák után elengedhetetlen, hogy megtekintsük, milyen elemekből 
tevődik össze a multidimenzionális biztonságfogalom. Ehhez a UNDP humán biz
tonságfogalmának szintjeit használom kiindulásképpen, s ezeken a szinteken belül 
kategorizálom az adott biztonsági dimenziót veszélyeztető tényezőket és kihívá
sokat.

3. A biztonságot veszélyeztető tényezők rendszerezése

A biztonságot veszélyeztető tényezők28 különféle szempontból osztályozhatók: álta
lában származásuk, méretük, hatókörük és irányultságuk alapján.

• Szárm azásuk szerint ezek a tényezők két csoportba sorolhatók. Lehetnek
-  term észetes (meteorológiai jelenségek, természeti katasztrófák) vagy
-  mesterséges eredetűek (az ember által szándékosan vagy gondatlanságból okozott 

problémák, például háborúk, terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, tömeges 
vagy illegális migráció, kontrollálatlan fegyverkereskedelem, környezetszennye
zés stb.), melyek lehetnek

-  belső (intraetatikus konfliktusokat generálnak, például etnikai háborúk, polgár- 
háború, forradalom stb.) vagy

-  kü lső  veszélyforrások (interetatikus vagy nemzetközi konfliktusokat eredményez
nek).

• M é re tü k  (kiterjedésük) szerint a biztonságot fenyegető tényezők lehetnek
-  globálisak;
-  kontinentálisak;
-  regionálisak;
-  lokálisak.
• Irányu ltságuk  szerűi t
-  államot vagy a
-  humán szférát fenyegető;
-  közvetlen (háborúk) vagy
-  közvetett veszélyforrások (nem „szükségképpeni" velejárói a katonai hadműve

leteknek, harci cselekményeknek, például „ott maradt" aknák, amelyek a háborút 
követően veszélyeztetik a polgári lakosságot, a normális élet helyreállítását.)
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JELLEGŰ JELLEGŰ JELLEGŰ JELLEGŰ TECHOLÓGIAI

GLOBÁLIS • em beri jogokat • hagyom ányos katonai • ásványi kincsek tú lzo tt • tú lnépesedés • cyberterro rizm us
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az  a lapvető  szükség letek

kielégítésében

veszélyeztető

cselekm ények

M e g j e g y z é s :  g y a k r a n  n e m  e g y é r t e lm ű  a  k a te g ó r iá b a  s o r o lá s  ( p l .  e g y  lo k á l is  k o n f l ik tu s  g e r j e s z t h e t  g lo b á l i s  v e s z é l y f o r r á s t ,  v a g y  h e l y i  v e s z é ly f o r r á s n a k  le h e t g lo b á l i s  h a tá s a ) ,  
e m e l le t t  a  f e n t i  m á t r i x  c s u p á n  p é ld a  j e l l e g ű ,  a  k a te g ó r iá k , i l l e tő le g  a z  a z o k o n  b e lü l i  f e ls o r o lá s o k  to v á b b  b ő v í th e tő k .

A biztonság új dimenziói



Száraz Enikő

A biztonság dimenziói tehát:
• a hagyományos vagy katonai biztonság;
• a politikai biztonság;
• a gazdasági biztonság;
• a humanitárius biztonság;
• a környezeti vagy ökológiai biztonság;
• a nemzeti kultúrát vagy identitást fenyegető káros hatások elleni védelem.29

4. A biztonság fogalmának definitiv megközelítése

Ebben a részben a biztonságnak a szakirodalomban használt különböző fogalmait és 
definícióit mutatom be.

1. Hagyományos, katonai vagy nemzeti biztonság (traditional national security)
A  szuverén államnak a fegyveres támadás elleni védelmi képességét jelenti. A rea

lizmus kontextusában az állam alapvető feladata területének és állampolgárainak vé
delme a külső fegyveres behatásoktól.

2. Kollektív biztonság (collective security)
Államok csoportjának közös védelmi elkötelezettségét s konkrét esetben közös fel

lépését jelenti az őket vagy valamelyiküket ért fegyveres támadás ellen. (Az ENSZ 
alapokmányának VII. fejezete, a NATO 5. cikke alapján).

3. Regionális biztonság (regional security)
A  kollektív biztonság egyik, alapvetően földrajzilag behatárolt formája (NATO).

4. Átfogó biztonság (com prehensive security), jellemzői:
-  a nemzeti és regionális biztonságot fenyegető tényezők multidimenzionális jelle

ge (ökológiai katasztrófák, népességnövekedés, negatív transznacionális folyamatok, 
nem megújuló erőforrások kimerülése stb.);

-  e tényezők multidimenzionális kezelése (hangsúly a nem katonai megoldásokon).
5. Kooperatív biztonság (cooperative security)

Együttműködés a biztonság védelme, növelése érdekében. Multilaterális konzulta
tív rendszerek, melyek többnyire regionális keretek között működnek, de globális cé
lokkal (például EBESZ).

6. Politikai biztonság (political security)
Egy állam esetében akkor valósul meg, ha belpolitikai akaratérvényesítésében és 

külpolitikai érdekeinek érvényesítésében szabadon cselekedhet.
7. Gazdasági biztonság (economic security)

Gazdasági kapacitásokkal és természeti erőforrásokkal való megfelelő rendelkezés 
vagy azok szükséges mennyisége beszerzésének képessége; megfelelő termelésiténye- 
ző-ellátottság; export- és importpiacokkal való rendelkezés stb.
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A gazdasági biztonságot veszélyeztető tényezők például:
-  a meg nem újuló erőforrások globális csökkenése;
-  a demográfiai növekedés kormányzatra gyakorolt terhei;
-  globalizációs, integrációs folyamatok eredményeképpen az állam ellenőrzése alól 

számos terület kiesik;
-  túltermelési, pénzügyi stb. válságok.
Részben a politikai, részben a gazdasági biztonságot érintik a globalizáció eredmé

nyeképpen kialakult negatív transznacionális folyamatok.
8. Környezeti biztonság (environm ental security)

a) Lorraine Elliott30 „két tábor" elmélete (tw o camps):
-  environm ent-and-security  analysis: az erőforrások szűkösségével és a háborúk ter

mészetromboló hatásaival foglalkozó szakirodalom;
-  securing-the-environm ental literature: a Föld ökoszisztémájának problémájával, an

nak védelmével, felborult egyensúlyának helyreállításával foglalkozó irodalom.
b) Thomas Homer-Dixon31 a konfliktusok potenciális kirobbantó okaiként hatféle 

környezeti problémát határol el:
-  az ivóvízkészletek kimerülése és szennyezése;
-  a halászterületek kimerülése;
-  a jó minőségű termőföldek területének csökkenése;
-  az erdők pusztulása, kiirtása;
-  a melegházhatás;
-  az ózonréteg vékonyodása, ózonlyuk.

9. Humán biztonság (hum an security)
-  az alapvető és emberi jogok érvényesülése;
-  a szociális biztonság megteremtése, a szociális és emberi jogok biztosítása;
-  a munkanélküliség felszámolása stb. (bővebben lásd a UNDP-jelentést).
10. Társadalmi biztonság (societal security)
Barry Buzannak az e tanulmány 2. szakaszában vázolt szektorai közül az egyik a 

társadalmi szektor. Búzán a társadalmi biztonságot az identitás fogalmának segítségé
vel magyarázza: „a társadalmi biztonság a nyelvi, kulturális, vallási identitás és a ha
gyományok megőrzését jelenti a társadalmi fejlődés (evolúció) megfelelő biztosítása 
mellett."32

(A társadalmi biztonság az olyan veszélyforrások elleni védettséget jelenti, mint 
például a kisebbségekkel szembeni diszkriminatív politika, a fundamentalizmus, az et
nikai alapon kirobbanó határvita, az etnikai tisztogatás.)

11. Globális biztonság (global security)
(Ehhez lásd a UNDP-jelentés hat globális kategóriáját.)
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Összegzés

A kilencvenes években nyilvánvalóvá vált, hogy a hidegháború alatt alkalmazott, fő
leg a katonai dimenzióra összpontosító realista biztonságfogalom és biztonsági tanul
mányok nem adnak megfelelő választ az államot, a társadalmat és az egyént a XX. szá
zad végén, illetve a XXI. század elején ért veszélyekre és kihívásokra.

Már a nyolcvanas években, de főképpen az utóbbi tíz-tizenkét évben indult el a 
szakirodalomban a realista tanulmányokat kritizáló intenzív vita. Jelenleg abban álta
lában egyetértenek a szakértők, hogy mindenképpen át kell gondolni a biztonság fo
galmát, s azt az új viszonyokhoz szükséges igazítani. A dolog bonyolultsága többrétű: 
nem tisztázott az új vagy átmeneti világrend jellege, nincs egyetértés a szakirodalom
ban, hogy vajon egy új paradigmát kellene-e kidolgozni, vagy a régit al-paradigmák- 
kal kiegészíteni; mint ahogyan abban sem, hogy a biztonság fogalmát bővíteni szüksé
ges-e, vagy inkább teljesen átgondolni, vagy a hagyományos kategóriák mellett kiegé
szítő kategóriákat kell-e bevezetni.

Ez a tanulmány a biztonság fogalmának kiterjesztését és üj kategóriák bevezetését 
tekintette át. Bár ez csupán a témával foglalkozó szakirodalom egyik szelete, de az 
mindenképpen kiderül, hogy a biztpnság fogalma körüli vita jóval túlmutat a definí
ciós törekvéseken, valójában annak a módját keresi, hogyan érthető meg változó vilá
gunk, melyből egyelőre hiányzik a hidegháborús szembenállásban megszokott általá
nos, mindenki által rettegett és észlelt veszélyforrás. Talán a nemzetközi terrorizmus 
elleni fellépés elegendő lesz ahhoz, hogy a világ „ellenségképéhségét" kielégítse, és a 
szakirodalmat a közös gondolkodás felé terelje. Különben meg kell elégednünk a kri
tikákkal és a kritikák kritikájával...

Jegyzetek
1 Például az idealizmus és az institucionalizmus esetében egyáltalán nem beszélhetünk új, eddig nem 

ismert iskolákról. Ezek már az első világháborút követően jelentek meg, s Immanuel Kant elveire 
alapozva próbálták meg a háború utáni nemzetközi rendszer elveit és szabályait meghatározni 
(Wilson békepontjai), illetve ezek alapján a rendszer intézményi kereteit (Népszövetség) kialakíta
ni. Annak oka, hogy a két világháború között ezek az elvek nem érvényesültek, és maga a Népszö
vetség sem tudta betölteni a neki szánt szerepet, alapvetően az irántuk táplált bizalom hiányában 
keresendő. Hasonló jellegű törekvés eredményeképpen alakult ki a második világháború utáni 
nemzetközi intézményrendszer is, amelynek valós működőképességét éppen az a rendszer akadá
lyozta, amely létrehozta (tekintettel arra, hogy a szemben álló felek -  a két nagyhatalom -  érdekel
lentétén nem ezek keretében sikerült enyhíteni.)

2 A realizmus két teoretikusa: Hans J. Morgenthau, a klasszikus realizmus elméletének megalkotója 
(The Politics Am ong Nations: The Struggle Among Nations, 1948), illetve Kenneth Waltz, a strukturális
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realizmus atyja (Theory of International Politics, 1979). Bár a realista gondolkodásmód kialakulása en
nél sokkal régebbre datálódik (Machiavelli Fejedelem című művére, illetve Thuküdidésznek a pe- 
loponnészoszi háborút leíró művére), a XX. századi realizmus kidolgozóinak kétségtelenül Mor- 
genthau, illetve Waltz tekinthető.

3 A „nemzetállam" kifejezés használatának létjogosultsága már a hidegháború alatt kívánnivalót ha
gyott maga után: kevés (volt) az olyan állam, amely a XIX. század klasszikus „egy territórium -  egy 
nemzet" definíciójának megfelelne (megfelelt volna). így ha a nemzetközi politika szereplői csupán 
a nemzetállamok, akkor mi a szerepe annak a több tucat, etnikailag kevert államnak? Más kontex
tusban: a világon például 1990-95 között közel 300 etnikai konfliktus történt (Huntington 1993), s 
ezek kezelése óriási kihívást jelent mind az egyes államoknak, mind a nemzetközi közösségnek. 
Ezen okok miatt nem tartom célszerűnek a „nemzetállam" kifejezés használatát.

4 Kiss J. László: Nemzetközi rendszer és elmélet a kelet-nyugati konfliktus után. Külpolitika, 1996. ta
vasz, 87. o.

5 I. m. 88. o.
6 A hidegháborús szembenállás klasszikusan a két tömb -  az Egyesült Államok, valamint a nyugati 

tömb és a Szovjetunió, valamint a keleti tömb -  szembenállásában öltött testet, s bár a realista elmé
letek nem sokat foglalkoznak az együttműködési rendszerekkel, a két tömb végeredményben legi
tim vagy erőszakos úton kialakított szervezetekbe tömörült. A nyolcvanas évek neoliberális-institu- 
cionalista kritikája éppen azon a ponton kritizálta a realista elméletet, hogy az nem fektet kellő 
hangsúlyt erre, azaz szinte egyáltalán nem veszi figyelembe a nemzetközi együttműködés konflik
tusenyhítő és -kezelő hatását. Érdekes mindazonáltal megemlíteni, hogy például Mearsheimer 
1990-ben (!) Back to the Future című cikkében a Szovjetunió összeomlása után lehetségesnek tartot
ta, hogy háború robbanjon ki európai államok között.

7 Bővebben lásd például H. Kissinger: Nuclear Weapons and Foreign Policy, B. Brodie: Strategy in the 
Missile Age, War and Politics, B. Buzan: A n Introduction to Strategic Studies: Technology and Internatio
nal Relations.

8 Pedig elég széles körű irodalommal rendelkezett a „béke-téma" is, már a nyolcvanas évektől.
9 K. Waltzot (1979) és J. Mearshiemert (1990) idézi A. M. Rorini-P. J. Simmons (1998), 9. o.

10 K. Waltzot (1979) és J. Mearshiemert (1990) idézi A. M. Florini-P. J. Simmons (1998), 9. o.
11 Wing, I. (2000), 18. o.
12 Idézi A. M. Florini-P. J. Simmons (1998), 10. o.
13 Ullman, R. H. (1995), 10—11. o., idézi A. M. Florini-P. J. Simmons (1998), 10. o.
14 Ullman, R. H. (1983), 33. o.
15 Ullman, R. H. (1995), 3-12. o., idézi A. M. Florini-P. J. Simmons (1998), 6. o.
16 Dennis Meadowsnak ez évben -  20 évvel az első jelentés után -  jelent meg A  növekedés határain túl 

című könyve, melyben nem látja a világ helyzetét jobbnak, mint első jelentésében.
17 UNDP (1994) alapján.
18 Emellett fontosnak tartom bemutatni A. H. Maslow „igényhierarchiáját" is. A. H. Maslow pszicho

lógus dolgozta ki az emberi motiváció elméletét, azaz az emberi szükségletek hierarchikus rendsze
rét. Kiindulópontja David Hume-nak az a feltevése volt, hogy az ember élete során a boldogságot 
keresi. A maslow-i hierarchia alapját az alapvető emberi -  fiziológiai -  szükségletek jelentik. 
Amennyiben ezek kielégítésre kerülnek, úgy olyan magasabb rendű szükségletek merülnek fel, 
mint a biztonság, a szeretet és a hovatartozás, valamint az önbecsülés iránti igény. És csak mindezek 
kielégítését követően merülhet fel az emberben az önmegvalósítás iránti vágy: ez az a legfelsőbb 
szint, amelyen az ember képes belső képességeit és értékeit kiteljesíteni, s úgymond azzá válni, ami
vé válni szeretne. Elméletének középpontjában az ember áll, míg az állam nála az individuális biz
tonság szavatolásáért felel. A fő áttörés -  amiért fontos a biztonságpolitika tárgykörében A. H. Mas
low elméletét megemlíteni -  az, hogy a nemzetí/állami biztonság individuális célja az egyes szemé
lyek biztonságának megteremtése. Áz emberi szükségletek hierarchiája:

önmegvalósítás + önbecsülés, önértékelés + szeretet és hovataiiozás (szociális szükségletek)
+ biztonság + fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság)
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A. H. Maslow-t (Motivation and Personality, New York, Harper and Row, 1954, 80-106. o.) idézi Kot
ier (1992) 170. o.

19 A jelentés nem tartalmaz definíciókat, hanem a biztonságot veszélyeztető tényezőket sorolja fel.
20 UNDP (1994), 230-236. o.
21 Rotschild, E. (1995), 55-95. o.
22 Búzán B.: People, Structure and Fear: A n  Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 

Era (1991), elemzi S. Dalby (2000), 4. o. és I. Wing (2001), 41-46. o.
23 Buzan B. (1991), 7. o., idézi S. Dalby (2000), 4. o. Fontosnak tartom kiemelni, hogy véleményem 

szerint Buzan szándékosan használja a „civilization" kifejezést egyes, nem pedig többes számban: 
a Föld lakosságának összességére nézve fogalmazódik meg az az igény, hogy biztosítani kell azo
kat a minimális értékkategóriákat, amelyek között az ember legalább civilizált lényként élni tudjon.

24 A nemzetközi jogi dokumentumok sajnos még az agresszió fogalmát sem tisztázták (lásd például a 
Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC -  International Criminal Court) római statútuma 5. cikk (2) bekez
désének kitételét, mely e kifejezés meghatározását a jövő jogászaira bízza...)

25 Gondoljunk csak a Lockerbie-ügyre.
26 Válfajok alatt az elkövetés módját, módszerét értem, míg természetesen a célok tekintetében bár

mely válfaj tovább bontható például vallási, politikai stb. indíttatásból elkövetett terrorakciókra.
27 CBRN = vegyi-, biológiai- és nukleáris fegyverek, radioaktív szennyező anyagok (régebben az ABC 

-  atom-, biológiai-, vegyi -  fegyverek rövidítés volt használatos).
A feketelista e tekintetben (forrás: Csabai Gy. (2001)):

• Oroszország (az információk és radioaktív anyagok potenciális szállítójának tekintik még ma is);
• Irak (az ENSZ-határozatok visszaszorító hatása ellenére ABC-gyártáshoz dokumentáció, szakérte

lem, infrastruktúra egy része rendelkezésre áll, 500 km hatótávolságú SCUD-rakéták);
• Líbia (C-fegyverek, 300 km SCUD);
• Irán (500 km SCUD, biológiai fegyverek gyártásához rendelkezik szakértelemmel és infrastruktú

rával, biológiai harci anyaggal);
• Szíria (biológiai és vegyi fegyverek széles tára, új ideggázok, komplex kutatási projektek a bioló

giai fegyverek terén, 500 km SCUD).
28 Gondolok itt az antifasiszta koalícióra és a hidegháború feltartóztatási politikájának szovjet ellen

ségképére. A XXL században valószínűleg a terrorizmus tölti majd be ezt a szerepet.
29 Horini, A. M.-Simmons, P. J. (1998), 31-33. o. alapján. Az említett elemzők releváns munkáit a fel

használt irodalom jegyzéke tartalmazza.
30 Gazdag F. (2000), 41-44. o.
31 Ez utóbbi kategória nem szerepel Gazdag Ferenc rendszerében, illetőleg a szakirodalom is ritkán 

használja. Bevezetését azért tartom fontosnak, mert a nemzetközi rendszert számos esetben érik 
olyan fenyegetések, amelyek a kultúrájukat ért, általuk fenyegetőnek és demoralizálónak tartott 
hatások felszámolására kialakult társadalmi csoportoktól származnak (például az iszlám funda
mentalizmus).

32 Idézi 1. Wing (2001), 56. o.
33 Homer-Dixon (1994), 6. o.
34 Buzan, B. (1991), 19. o„ idézi 1. Wing (2001), 58. o.
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Résumé

New Dimension of Security

With the end of the Cold War international politics underwent a fundamental 
transformation. The bipolar system collapsed, but the international community faces a 
number of new challenges, such as human violation, international terrorism, military 
conflicts, nuclear proliferation, environmental degradation, etc. New challenges need 
new approach. As Mearsheimer argued in The Tragedy of Great Powers, 'realism no 
longer has much explanatory power', new explanations and new paradigms have to 
be created in order to explain the post-Cold-War world, the nature of international 
power and security relationships. This article deals with the problem of how to 
redefine security or multiple its dimensions in order to understand the nature of 21st 
century security. The author of this article argues that a comprehensive approach to 
security and the extension of security studies by the human dimension are the first 
steps in this direction.

Die neuen Dimensionen der Sicherheit

Mit dem Ende des Kalten Krieges trat in der internationalen Politik eine grundlegende 
Veränderung ein. Das bipolare System brach zusammen, doch musste die 
internationale Gemeinschaft zahlreichen neuen Herausforderungen ins Auge blicken, 
so dem Verstoß gegen die Menschenrechte, dem internationalen Terrorismus, 
bewaffneten Konflikten, der Verbreitung von Nuklearwaffen, der 
Umweltverschmutzung usw. Zu den neuen Herausforderungen waren neue 
Antworten erforderlich. Wie es Mearsheimer in „The Tragedy o f Great Pow ers" ausführt, 
„ist der Realismus nicht mehr fähig, Antworten zu geben". Neue Antworten und neue 
Paradigmen wurden zur Erläuterung der Welt nach dem Kalten Krieg, der Natur der 
internationalen Macht und der Sicherheitsfragen gebraucht. Der vorliegende Artikel 
befasst sich mit der Frage, wie die Sicherheit neu definiert oder wie ihr Sinn so 
erweitert werden kann, damit die Natur der Sicherheit des 21. Jahrhunderts 
verstanden werden kann. Dem Autor des Artikels nach ist der erste Schritt in dieser 
Richtung das Herangehen an den Sicherheitskomplex und die Einbeziehung der 
humanen Dimension in die Sicherheitsstudien.

Les nouvel dimensions de la sécurité

Aprés la fin de la guerre froide, la politique internationale a subi un changement 
fondamental. Le Systeme bipolaire s'est désintegré et en mérne temps la communauté
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internationale doit faire face à un grand nombre de nouveaux défis, par exemple 
violence humaine, terrorisme international, conflits militaires, prolifération nucléaire, 
dégradation de l'environnement etc. Les nouveaux défis nécessitent de nouvelles 
approches. Comme Mearsheimer a écrit dans The Tragedy o f Great Powers (La tragédie 
des grandes puissances), „le réalisme n'a plus de capacité explicative", il faut créer de 
nouvelles explications et de nouveaux paradigmes pour le monde d'après la guerre 
froide, pour la nature du pouvoir international et pour les relations de sécurité. 
L'auteur de cet article se propose de traiter le problème de la redéfinition de la sécurité 
et de la multiplications des dimensions de celle-ci, afin de comprendre la nature de la 
sécurité du 21e siècle. Il souligne qu'une approche étendue de la sécurité ainsi que 
l'extension des études de sécurité dans la dimension humaine sont les premiers pas 
dans cette direction.
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