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Szilágyi Zsolt

E gyedülálló megoldási javaslat született 1998-ban a már évtizedek óta tartó és 
több ezer áldozatot követelő északír konfliktus megoldására: a brit és az ír kor
mányfő aláírásával, valamint a szemben álló felek, az unionista és a nacionalista 

pártok többségének egyetértésével szentesítették a nagypénteki békemegállapodást 
(Good Friday Agreement). Ez az egyezmény kivételes jelentőséggel bír Észak-írország 
történetében és a brit-ír viszonyban egyaránt. Létrejöttét nagyban elősegítette a nemzet
közi közvélemény nyomása, valamint a nemzetközi békeközvetítők szerepe: minde
nekelőtt az Egyesült Államok és az Európai Unió. A megállapodás aláírásáig azonban 
az út hosszú és rögös volt, számtalan megoldási javaslat, elképzelés látott napvilágot az 
elmúlt néhány évtizedben, de valódi áttörést csak a nagypénteki békemegállapodás je
lentett. Bár az azóta eltelt időszak fejleményeit tekintve nem mondhatjuk, hogy a békét 
sikerült véglegesen és teljes mértékben tető alá hozni, abban szinte valamennyi érdekelt 
fél egyetértett, hogy azt a harcot, amelyet évtizedeken keresztül folytattak, már nem le
het többé fenntartani. A békéhez vezető út azonban hosszú és küzdelmes volt.

Az Eszak-írországot alkotó két, egymástól identitásában markánsan elkülönülő kö
zösség szembenállása voltaképpen egyidős a konfliktus eredetét jelentő, XVI-XVII. 
századi protestáns letelepedéssel (Great Plantation), Ulsterben való megjelenésükkel. 
Bár e tanulmánynak nem feladata ennek a szembenállásnak a mélyreható elemzése, 
annyit azonban mindenképpen le kell szögezni, hogy a konfliktus kialakulásában egy
aránt szerepe volt úgy az északír katolikus, mint a protestáns közösségnek. Éppen 
ezért a probléma megoldása mindkét fél hozzáállásán, a másik iránt tanúsított toleran
ciáján és a regionalizmusnak az Európai Unió által is szorgalmazott modern felfogásá
nak adoptálásán egyaránt múlik.
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A konfliktus polgárháborúvá fajulása az Ír Szabadállam 1922-es megalakulásával vette 
kezdetét, majd folytatódott a második világháborút követően is, s felerősödött az 1967-68- 
as események hatására. Ebben az időszakban az egyesült államokbeli események mintájá
ra emberi jogi kampány indult el Észak-Irországban a republikánusok (katolikusok) kez
deményezésére, akik felvonulásokat, tüntetéseket és médiakampányt szerveztek, 
tiltakozva a velük szemben megnyilvánuló diszkrimináció ellen. E megmozdulásokban 
protestánsok is részt vettek. A sérelmek egy része meghallgatásra talált, a Népi Demokrá
cia (People's Democracy) nevű republikánus párt tagjai azonban valamennyi követelésük 
teljesítését akarták, s fokozatosan radikalizálódtak. A kezdeményezés egy szűk, militáns 
csoport kezébe került, akik erőszakos akciókat robbantottak ki Derrytől Belfastig, az észak
ír hatóságok pedig képtelenek voltak a cselekvésre. Végül brit csapatok avatkoztak be, ere
detileg a katolikusok védelme érdekében. Ezzel a lépéssel azonban visszaállították az el
nyomás republikánus szimbólumát: „brit hadsereg ír földön!" Ezt az időszakot nevezik a 
nagy zavargások (Great Disturbances v. Troubles) időszakának. Az 1919-ben alakult ír 
Köztársasági Hadsereg (IRA) ettől kezdve fokozta erőszakos fellépéseit, ezzel párhuzamo
san unionista félkatonai szervezetek sora jött létre és kezdett erőszakkampányba.

A brit kormány tehetetlennek bizonyult a szétzüllő közbiztonsággal szemben, ezért 1972- 
ben felfüggesztette az északír autonómiát, és közvetlen kormányzást (Direct Rule) vezetett 
be. Ez a közjogi állapot eltartott egészen a nagypénteki békemegállapodás életbe lépéséig 
(1999. december), elindítva Észak-írország történelmének legvéresebb erőszakhullámát.

A merényletek túlnyomó részének elkövetéséért mindenképp az IRA tehető felelős
sé, a protestáns félkatonai szervezetek ezekhez képest jóval kevesebb terrorakciót kö
vettek el, amelyek lényegesen kisebb emberi és anyagi áldozattal jártak. 1970-ben sza
kadás következett be a nacionalista terrorszervezeten belül: megalakult a szaka- 
dár Ideiglenes (Provisional) IRA, amely terrorakciókat hajtott végre a brit hadsereg 
és polgári személyek ellen, a többiek pedig megalkották a Hivatalos (Official) IRA-t. 
Az ideiglenesek, azaz a provók, azért nevezték így magukat, mert amíg a brit hadse
reg ír földön tartózkodik, és az ír sziget egyesülését -  szerintük -  erőszakkal megaka
dályozzák, addig szükség van a „tiltakozás" és a megfélemlítés válogatott eszközeinek 
alkalmazására az elnyomókkal szemben. A provóknak a brit hadsereggel megvívott 
háborúhoz korszerű és ütőképes fegyverekre volt szükségük, amelyek túlnyomó ré
szét külföldről szerezték be, illegális úton, mindenekelőtt az Egyesült Államokból.

Az Egyesült Államok közreműködése: 
az amerikai írek és az ír-amerikai lobbi szerepe

A  szimpátia általában a republikánusok felé irányult, amely szorosan összefüggött az 
írek -  elsősorban az ország déli részéből -  Eszak-Amerikába történt kivándorlásával,
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különösen a burgonyavész1 időszakától kezdve az ír Szabadállam megalakulásáig. 
Az emigráció következtében nagyszámú ír közösségek telepedtek le Észak-Am eriká
ban: számtalan amerikai politikus volt ír származású, és az ír lobbi hatásos tevékeny
séget folytatott az ír függetlenség kivívásáért. Tekintsük át most röviden az ír emigrá
ció történetét és az ír lobbi szerepét.

Az írek kivándorlása a jobb élet reményében már jóval a brit-ír unió2 előtt megkez
dődött, azonban tömeges kivándorlásról csak az 1820-as évektől kezdve beszélhetünk. 
Az emigránsok döntően katolikusok voltak, akik pénz és szakképzettség nélkül vállal
koztak a kalandos hajóútra. Legnagyobbrészt Liverpoolból indultak el, és Bostonba men
tek, többségük ott is maradt, egy részük pedig New Yorkban kötött ki. Ezek a jórészt sze
rencsétlen sorsú, nincstelen emberek népes családjukkal -  ha azok egyáltalán túlélték a 
viszontagságos hajóutat -  elvállalták a legnehezebb és legveszélyesebb munkákat is az 
Újvilágban. A legnagyobb arányú kivándorlás természetszerűen a burgonya vész idősza
kában volt: kb. egymillió ír hagyta el az országot, és indult el először többnyire Kanadá
ba, majd onnan az Egyesült Államokba. A kivándorlás mértékére jellemző, hogy 1847- 
ben csak Liverpool kikötőjéből fél év alatt 300 ezer ír indult útnak az Újvilág felé.3 Per
sze nem mind jutottak el az „ígéret földjére", akik viszont ott letelepedtek, elég hamar 
létrehozták saját szervezeteiket, klubjaikat, baráti köreiket stb., bizonyítandó az írek ha
gyományos összetartását. Ezeknek a szerveződéseknek politikai jelentősége igazán az 
1820-as évektől kezdődően formálódott ki. Ekkoriban alakult meg az Írország Barátarnak 
Társasága (Friends of Ireland), későbbi nevén, amikor a szervezet már képes volt jelen
tékenyen befolyásolni a kongresszus írországi politikáját, Írország Kongresszusi Barátai
nak Társasága (Congressional Friends of Ireland), valamint az „írek Ősi Rendje Ameri
kában" (Ancient Order of Hibernians in America), amely ugyancsak a katolikus íreket tá
mogató szervezet volt. Az ír önrendelkezési mozgalmat, a fenianizmust is jelentékenyen 
támogatták Amerikából. 1919-re az amerikai írek befolyása a képviselőházban már olyan 
jelentős volt, hogy a 216 voksból 45-öt az ír-amerikaiak képviseltek. így sikerült elérniük, 
hogy a háború utáni békekonferencián foglalkozzanak az ír önrendelkezés kérdésével is, 
és jelentősen hozzájárultak az ír Szabadállam létrejöttéhez.

Az amerikai írek Észak-írország iránt való érdeklődése már jóval szerényebb mérté
kű volt. Amerikai szemmel nézve igen nagy eredmény volt a független Írország 
megalakulása, amely az ír-sziget területének közel 80%-át foglalta magába. Az északír 
kérdés bonyolultságát az amerikai közvélemény nem értette meg -  minthogy igazából 
még a brit sem -, ezért nem is fordított komolyabb figyelmet rá. Ez a helyzet azonban a 
zavargások hatására jelentősen megváltozott, s a hetvenes évek elejétől sorra alakultak 
az ír köztársasági mozgalmat (s ezáltal az ír egységet) támogató szervezetek. Ilyen volt 
többek között az Amerikai Bizottság Ulster Igazságáért (American Committee for Ulster 
Justice), amely a brit megszállást és az emberi jogok ottani megsértését igyekezett be
mutatni az amerikai közvéleménynek, valamint politikai lobbitevékenységet is kifejtett
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az „ír szabadság" kivívásának érdekében. Hasonló céllal jött létre 1974-ben az ír Nem
zeti Tömörülés (Irish National Caucus) Washingtonban, a Nemzeti Szövetség az ír Sza
badságért (National Association for Irish Freedom)4 New Yorkban vagy az Északír Se
gélyszervezet (Irish Northern Aid vagy röviden Nóráid). Ezek a szervezetek jelentős er
kölcsi és anyagi támogatást nyújtottak az északír nacionalista mozgalomnak. A Nóráid 
különösen harcias szervezet volt, amely a szélsőséges Ideiglenes IRA (Provisional IRA) 
akcióinak támogatása mellett a „politikai hitükért meggyilkoltak vagy bebörtönzöttek" 
családtagjainak nyújtott anyagi hozzájárulást. A gazdasági és politikai bajok okozójá
nak kizárólag a brit hadsereget és a „brit imperialista politikát" állították be.

A hatóságok küzdelme a fegyvercsempészekkel

Ezek a szervezetek -  kiváltképp a két jelentősebb lobbista, az ír Nemzeti Tömörülés és a 
Nóráid -  arra igyekeztek rávenni a vezető amerikai politikusokat és diplomatákat, hogy 
gyakoroljanak nyomást a brit politikára Észak-írország helyzetének rendezése érdeké
ben. Továbbá az amerikai üzleti köröket is ostromolták, hogy befektetéseik célpontjául 
Eszak-írországot válasszák. Egyes vélemények szerint az említett szervezetek a katonai 
úttal szemben az alkotmányos út helyességéről igyekeztek meggyőzni mind az ameri
kai, mind az ír közvéleményt. Mások azonban ezt vitatták, s úgy látták, hogy ezek az ír
amerikai szervezetek éppen hogy legitimálták az erőszakot, és a konfliktust még inkább 
elmérgesítették.5 Tény, hogy az amerikai kormányzat többször gyakorolt nyomást a Nor- 
aidre amiatt, hogy az támogatta az erőszakot Észak-írországban. A Reagan-kormányzat 
igyekezett erre bizonyítékokat is találni, és az egész ügyet jogi útra terelni. 1981-től kezd
ve fokozta a nyomást a külföldi ügynökségek regisztrációs törvénye (Foreign Agents Re
gistration Act) alapján álló bírósági ügyben.6 Ez a törvény ugyanis arra kötelezte a kül
földi szervezeteket, hogy adjanak számot a tagságukról, a költségvetésükről és a tevé
kenységi körükről. Később pedig a Reagan-adminisztráció azt kérte a New York-i bíró
ságtól, hogy hozzon ítéletet a Nóráid ellen, amelyben napi 5000 dollárra büntetnék az 
északír republikánusokat támogató szervezetet az említett törvény folyamatos megsér
tése miatt mindaddig, amíg nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének. A Nóráid 
ezalatt azt igyekezett bebizonyítani, hogy mindez szerintük a britek utasítására történik/ 
Michael Flannery, a szervezet ehiöke, valamint Martin Galvin, a szervezet szóvivője 
minduntalan azt hangoztatták minden fórumon, hogy az általuk küldött pénz olyan 
szervezetekhez jut el, mint például a Zöld Kereszt (Green Cross) Észak-írországban, 
vagy egy ír köztársaságbeli szervezet (ACC), amely a bebörtönzött IRA-tagok családjai
nak nyújt anyagi segítséget. Az igazságügy-minisztérium szerint azonban a Nóráid pén
zügyi támogatása jelenti az IRA legfontosabb amerikai forrását, s a pénz háromnegyedét 
az erőszakos cselekmények végrehajtásának finanszírozására fordítják.8
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Végül 1984-ben az igazságügy-minisztériumnak sikerült vádat emelnie a Nóráid el
len a regisztrációs törvény megkerülése miatt, 90 napos határidőt szabva a beszámo
lásra, amelynek elmulasztásával a szervezet hatalmas összegű bírság kifizetését koc
káztatta volna. Ennek hatására a Nóráid kénytelen volt engedni, s az igazságügy-mi
nisztérium hivatalosan is bejegyezte, mint az IRA-t támogató ügynökséget. Ez azon
ban csekély bizonyíték maradt az északír republikánus mozgalmat támogató szervezet 
tevékenységének elítélésére.

A regisztrációs törvénnyel kapcsolatos ügy mintegy kiegészítéseként az amerikai 
külügyminisztérium a vízummegtagadási politikával próbálta meg gyengíteni az IRA-t 
támogató hálózatot az USA-ban. A legeklatánsabb példája volt ennek a Sinn Féin veze
tője, Gerry Adams beutazási engedélyének megtagadása annak ellenére, hogy a politi
kus 1983-ban a brit képviselőház tagja lett. Bár Adams számtalan meghívást kapott kü
lönféle ír-amerikai politikusoktól és szervezetektől, vízum hiányában nem tudott ezek
nek eleget tenni. Ezt az esetet használták fel az amerikai ír republikánusok a vízum
megtagadási politika elleni támadásra. Több neves napilap -  köztük a New York Times 
-  írta azt, hogy ez az ügy lerombolja az Egyesült Államok image-ét, mely szerint az 
amerikai társadalom nyitott, befogadó közösség, amelynek intelligens, szabad pol
gárai képesek maguk eldönteni azt, hogy meghallgatnak-e egy szónokot vagy sem.9 
A militáns északír nacionalisták természetesen sokat profitáltak ebből az ügyből, s vé
gül a speciálisan erre a célra létrehozott Bizottság a Szólásszabadságért Eszak-írország- 
ban (Committee for Free Speech in Northern Ireland) nevű szervezetnek sikerült elér
nie, hogy Adams kapjon hivatalos beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.

Több északír republikánus ugyanakkor illegálisan jutott be az USA-ba, mégpedig Kana
dán keresztül, kanadai szimpatizánsok segítségével, majd ott részt vett illegális pénzügyi 
alapok fel töltésében, fegyverbegyűjtési akciókban stb. Az amerikai hatóságok hamarosan 
felfigyeltek erre a kanadai szálra, és letartóztattak több illegális IRA-bevándorlót. Közöttük 
volt két robbantási szakértő, Edward Howell és Desmond Ellis, akiket akkor fogtak el, ami
kor azok megpróbáltak a Niagara-vízesésnél, a Whirlpool-hídon át bejutni az Egyesült Ál
lamokba. Náluk volt egy lista a megvásárolandó, mintegy tízezer angol fontot kitevő fegy
verkészletről. A lista többek között tartalmazott különféle távirányítású bombákhoz tarto
zó detoná torokat, valamint megtalálták egy repülőnek a makettjét, amely képes több ton
nányi robbanóanyag elszállítására.111 A letartóztatásoktól való félelem núatt az ír naciona
listáknak átmenetileg le kellett állítaniuk ezt az útvonalat, más módon azonban továbbra 
is sikerült bejutniuk az Egyesült Államokba -  „természetesen" illegálisan.

Az amerikai hatóságok a fegyvercsempészés megakadályozásában voltak a legered
ményesebbek. Az egyik ilyen sikeres akció volt az ún. McKeon-ügy, 1979-ben. Bamie 
McKeon egy Eszak-lrországból elszármazott amerikai állampolgár volt, a Nóráid igen ak
tív tagja. IRA-aktivisták egy Észak-Karolinából ellopott fegyverszállítmányt tároltak el 
McKeon garázsában, mielőtt hajóra rakták volna, hogy útnak indítsák Írországba. Közvet
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lenül azelőtt, hogy a szállítmány elindult volna New York kikötőjéből, az egyik szervező 
felhívta az IRA dublini képviselőjét, és tájékoztatást adott a rakomány érkezésének részle
teiről. Az ír rendőrség azonban lehallgatta a beszélgetést, s a nyomozók azonnal értesítet
ték amerikai kollégáikat. Mire a szállítmány Dublinba ért, az ír hatóságok már fölállítottak 
egy csapdát az IRA számára. A provók azonban értesültek a készülő akcióról, ezért senki 
nem ment el, hogy átvegye a szállítmányt. Ennek ellenére sikerült terhelő bizonyítékokat 
találni McKeon ellen, akit végül három év szabadságvesztésre ítéltek, valamint tízezer dol
lár pénzbírsággal sújtottak. Bár a fegyverszállítmányt lefülelték, s ezt a fegyverbeszerzési 
útvonalat felszámolták, valamint McKeont is bebörtönözték, az ügy számos ellentmondást 
hozott a felszínre, és kellemetlen fejleményeket produkált az amerikai hatóságok számára. 
Egy érintett amerikai vámtiszt tanúvallomást tett McKeon nevében, mert szerinte számta
lan szabálytalanság történt a vádeljárás során. A vámtiszt részleteket is elárult a brit hír
szerzés és az amerikai igazságszolgáltatási szervek közötti titkos találkozókról, amelyek
ből kiderült, hogy egyes amerikai vámtisztek kapcsolatban álltak az IRA-val. A brit és az 
ír hatóságok a történtek miatt elvesztették az amerikai vámszervekbe vetett bizalmukat, és 
elzártak bizonyos információkat előlük. A helyzet tisztázására belső vizsgálat indult az 
Egyesült Államok vámszerveinél, amely felfedte az állítólagos IRA-támogatók kilétét. 
Ezt követően az amerikaiak személyesen próbálták meggyőzni a brit és az ír kormányt 
arról, hogy már nincsenek a szervezet tagjai sorában ír nacionalista szimpatizánsok.

A másik nevezetes fegyvercsempészési botrány az ún. Megahey-ügy volt. Gabriel Me
gahey belfasti születésű republikánus dokkmunkás volt, aki éveken át dolgozott Angliá
ban, Southampton kikötőjében. A 70-es évek közepén kiutasították az országból, mert 
részt vett annak a tervnek a kidolgozásában, amelynek keretében robbanószerkezeteket 
importáltak volna az Egyesült Államokból. Ezután Megahey Amerikába ment, és ott dol
gozott egy luxushajón, bárpultosként. Azonban továbbra is szoros kapcsolatot tartott 
fenn a republikánus mozgalommal, s hamar elterjedt róla az a hír, hogy ő az IRA egye
sült államokbeli vezére. Emiatt rövidesen az FBI érdeklődésének középpontjába került.

Amikor a már említett Ellis és Howell robbantási szakértőket letartóztatták a kanadai 
határnál, 1982 februárjában, Megahey neve is szerepelt azon a listán, amelyen a megvá
sárolandó fegyvereket tüntették fel. Az FBI lehallgatta Megahey telefonbeszélgetéseit is, 
azonban nem sikerült egyértelmű bizonyítékot találni ellene az IRA fegyvercsempészési 
botrányában való részvételre. Az események akkor vettek váratlan fordulatot, amikor az 
FBI egyik embere, Michael Hanratty beépült az IRA fegyvercsempész-hálózatába. Fel
vette a kapcsolatot a Noraidhez tartozó egyik fegyverszakértővel, és az FBI segítségével 
több találkozót is összehozott vele. Végül azt is elérte, hogy ez a fegyverszakértő meg
rendelt tőle egy nagy fegyverszállítmányt, köztük öt db föld-levegő rakétát -  amelyeket 
a brit járőrhelikopterek ellen vetettek volna be -  mintegy tízezer dollár értékben. A fegy
vereket lakókocsikkal szállították New Orleans kikötőjébe. Az amerikai hatóságoknak si
került tőrbe csalni a csempészési ügy kitervelőjét és irányítóját, Megahey-t is. 1982 júniu
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sában ő is megjelent a tárgyalásokon, és megerősítette az emberei által már korábban 
lead ott rendelést a rakétákra vonatkozóan. Itt jelen volt Hanratty és egy társa, s rejtett ka
merákkal sikerült lefilmezni Megahey-éket, amint leadják a rendelést az IRA nevében. 
Megahey ellen végül vádat emeltek, hét évet, míg társa három évet kapott. Közben a 
szállítmány elindult, s eljutott az írországi Limerick kikötőjébe, ahol az ír hatóságok már 
várták, s letartóztattak további négy személyt, akiket később szintén bebörtönöztek.

A legnagyobb és legizgalmasabb fegyvercsempészési akció ebben az időszakban, 
amelyre a hatóságoknak sikerült fényt deríteniük, a John Crowley-ügy volt. Crawley 
New Yorkban született, de ír származású szüleivel Dublinban telepedett le. Később 
visszatért az Államokba, hogy csatlakozzon a hadsereghez. Miután leszerelt, újra Dub- 
linba ment, és az IRA tagja lett. 1984-ben kiküldték az USA-ba, hogy segítsen összegyűj
teni egy 1,2 milliárd dolláros fegyverszállítmányt a provók részére. Ez a szállítmány gép
fegyvereket, rakéta-robbanófejeket, gránátokat, infraszemüvegeket és kényszerzubbo
nyokat is tartalmazott. Crowley a szállítmányt egy Valhalla nevű halászhajó segítségével 
kívánta eljuttatni Bostonból Írországba. Egy ismeretlen informátor azonban értesítette a 
hatóságokat a készülő akcióról. Ezt követően nyomban nemzetközi együttműködés in
dult meg az amerikai, a brit és az ír szervek között. Amerikai műhold követte a Valhalla 
útját, majd az ír partok közelében a parti őrség korvettjei követték nyomon a halászha
jót. Amikor a Vallhalla partot ért, rakományát áthordták a Marita Ann nevű rendezvény
hajóra -  egy brit hadihajó le is fotózta az átrakodást. A Marita Ann végül hazaindult, és 
ekkor léptek közbe a hatóságok. A hajó fedélzetén letartóztattak öt személyt, köztük 
Crawley-t, aki tagja volt az IRA haditanácsának. Egy speciális büntetőbíróság 1984 de
cemberében 10-10 évre ítélte Crawley-t, a hajó kapitányát, valamint egy harmadik tagot, 
további két személy pedig, akik a hajón voltak, ám tagadták, hogy tudomásuk lett volna 
a szállítmány tartalmáról, öt-öt év felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

A szoros nemzetközi együttműködés ellenére a Valhalla kicsúszott az amerikai ha
tóságok kezéből hazafelé menet, két menekült IRA-taggal a fedélzetén. Három napja 
horgonyzott már Boston kikötőjében, amikor a vámtisztviselők felfedezték. Széles kö
rű vizsgálat indult, amelynek keretében sikerült bebizonyítani a Valhalla részvételét a 
fegyvercsempészési botrányban. Egy csapat ír-amerikait tartóztattak le, köztük Joseph 
Murray-t, aki az akció kitervelője volt, s akinek a neve ismert volt a bostoni alvilági kö
rökben is, többek között kábítószer-csempészés miatt. A vád szerint Murray 3,6 tonna 
marihuánát csempészett be Bostonba, amellyel az IRA ellentételezte a fegyverszállí
tást. Ez az ügy tehát rávilágított a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és az 
illegális fegyverkereskedelem kapcsolatára az Atlanti-óceán két partján.

A Valhalla-ügynek volt egy pikantériája is, a botrányba belekeveredett dr. William Her
bert, az ENSZ St. Kitts és Newsbe akkreditált nagykövete. A diplomatát használta fel Mur
ray a kábítószer-kereskedelemből számlázó pénzeinek a tisztára mosására. A nagykövet vé
gül 1987-ben lemondott, miután az FBI dokumentumokkal bizonyította, hogy kapcsolatot
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ápolt Murray-vel. Az USA hatóságai ezután fokozatosan felszámolták az IRA transzatlanti 
fegyverbeszerző útvonalát, s ezzel arra kényszerítették a félkatonai szervezetet, hogy más
honnan, főként Európából és a Közel-Keletről próbálja beszerezni a fegyvereket. (Például 
Líbiából, ahonnan 1985-ben több mint száz tonna nehézfegyverzetet vásároltak illegálisan.)

Eközben az amerikai-ír átlagpolgárok sokat szenvedtek az IRA terrorcselekményei 
miatt, a sajtó támadásainak állandó kereszttüzében álltak. Azzal gyanúsították őket, 
hogy szervezeteik, mint például a Nóráid, támogatják a terroristákat, amelyeknek több 
esetben amerikai áldozatai is voltak. Ilyen merénylet volt az 1982-es Hyde Park-beli 
robbantás vagy a brit konzervatív párt brightoni konferencia-központja elleni támadás 
1984-ben. A leghevesebb ellenreakciót azonban az IRA-nak az 1983. decemberi, egy 
londoni bevásárlóközpont elleni bombamerénylete váltotta ki. A támadásnak nyolc ha
lálos áldozata és több tucat sebesültje volt. Az áldozatok között volt egy neves chica
gói üzletember, valamint három másik amerikai állampolgár is. Az amerikai sajtó ezt 
követően még hevesebben támadta a Nóráidét, azzal vádolva a szervezetet, hogy köz
vetlenül ők finanszírozták az amerikai áldozatokat is követelő bombamerényieteket. 
Martin Galvin Noraid-vezér ugyanakkor kijelentette, hogy az akciót az IRA haditaná
csának felhatalmazása nélkül hajtották végre. Az akció előtt figyelmeztetést kellett vol
na adni telefonon, elkerülve a vérontást. Szerinte ugyanis így lehet megkülönböztetni 
az „alapvető moralitást tanúsító szabadságharcot a terrorizmustól".11

Galvin védőbeszéde azonban csak még nagyobb felháborodást keltett az amerikai saj
tóban a Nóráid ellen. A Chicago Tribune azt írta: „Az IRA vezető körei azért kérnek pénz
ügyi támogatást, hogy az áldozatok és a bebörtönzöttek családtagjait segíthessék. De ha
zudnak. A pénzt a hadseregre, fegyverekre és bombákra költik."12 A londoni The Times 
pedig, közvetlenül az eset kapcsán, Az IRA bombái hogyan szállnak vissza Amerikára 
címmel közölt írást a lap december végi számában. A szerző szerint ideje lenne bezárni 
az Államok ajtaját a gyilkosok előtt -  utalva ezzel a korábbi fegyvercsempész akciókra, 
az illegális nacionalista bevándorlókra, de talán még Adams vízumára is,13 noha 
ugyanezen év nyarán a New York Times hasábjain az egyik már említett cikk szerzője 
épp azt követelte az Egyesült Államok hatóságaitól, hogy adjanak zöld utat a Sinn Féin 
prominensei és más nacionalista vezetők számára az USA-beli látogatás céljából.14

s

Az Egyesült Államok szerepe
az angol-ír egyezmény tető alá hozatalában

A  mérsékeltebb szervezetek azonban, mint amilyen a Congressional Friends of Ireland, 
az IRA minden terrorakcióját arra használta fel, hogy meggyőzze az amerikai íreket az 
erőszak értelmetlenségéről. A szervezetet néhány neves ír-amerikai szenátor hozta lét
re a 70-es években elsősorban azért, hogy lobbitevékenységet végezzen a törvényho
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zásban és a szenátusban. A legjelentősebb és legbefolyásosabb személyek Tom Foley 
kongresszusi képviselő, valamint Edward Kennedy, Tip O'Neill és Chris Dodd szená
tor voltak. A Congressional Friends of Irelandnek fontos szerepe volt többek között az 
1985-ös brit-ír egyezmény tető alá hozatalában. 1974, az északír kormány és parlament 
felfüggesztése óta ugyanis nem volt érdemi párbeszéd a brit és az ír kormány között. 
A Congressional Friends of Ireland ezért mindenekelőtt megpróbálta rávenni a Rea- 
gan-kormányzatot politikai nyilatkozat kiadására, amely szerintük felbátorítaná a fe
leket a tárgyalások megkezdésére. Bár nyilatkozat kiadására nem került sor, az ír téma 
folyamatos napirenden tartása elmozdította az ügyet a holtpontról.

1983-ban a Congressional Friends of Ireland az ír kormánnyal és az SDLP-vel kar
öltve támogatta az Új Írország Fórum (New Ireland Forum) összehívását. Ezt azzal a 
nem titkolt szándékkal tették, hogy „egységfrontot" hozzanak létre a választásokon 
előretört Sinn Féin fenyegetésével szemben. Ez volt az ún. „Egységes Írország" forra
dalma15, amelyet még 28 egyesült államokbeli szenátor és 53 képviselő is támogatott, 
s amely az ír-sziget békés egyesítését tűzte ki célul. Washingtonban üdvözölték az 
Új Írország Fórum összehívását.

A brit miniszterelnök asszony, Thatcher eleinte hajthatatlannak bizonyult -  ezt már 
megmutatta a nacionalista ír éhségsztrájkolók esetében is.16 William Clarknek, Reagan sze
mélyes barátjának és egykori nemzetbiztonsági tanácsadójának -  aki szoros kapcsolatokat 
ápolt az ír republikánusokkal -  azonban sikerült rávennie az elnököt, hogy gyakoroljon 
nyomást a miniszterelnök asszonyra a tárgyalások megkezdése érdekében. Thatcher végül 
módosított az álláspontján, s komolyabb lehetőséget ajánlott fel az ír kormánynak az 
északír kérdés rendezésében. Thatcher beszédet mondott a kongresszusban, ahol partner
nak ismerte el az ír kormányt, és találkozott Reagan elnökkel és külügyminiszterével, 
George Schultzcal Kaliforniában. Ezen a találkozón a miniszterelnök asszony kifejtette, 
hogy szeretné, ha előrelépés történne az északír probléma rendezésében.

Más vélemények szerint az Egyesült Államok kormánya azért szánta rá magát erre a 
lépésre, mert azt remélte, hogy az angol-ír megállapodás elősegíti az egységes Írország 
létrejöttét, amellyel Írország feladná semlegességét, és tagja lenne a NATO-nak. Ezzel el
hárulna az akadály az elől, hogy az írek hozzájáruljanak egy amerikai katonai bázis lét
rehozásához a területükön. Ez pedig -  ahogy egy unionista parlamenti képviselő fogal
mazott -  megerősítené Nyugat-Európa stratégiai védelmét.17 Egy másik, jóval homályo
sabb magyarázat szerint Reagant személyes érdekeltsége vezérelte az ír kérdés rendezé
sének elősegítésében. Reagan sohasem tagadta, sőt büszke volt ír gyökereire, ám ez el
mondható kabinetje több tagjáról is -  többek között a már említett William Clarkról is.18

Az ír kormány eközben minden eszközt megpróbált bevetni, hogy meggyőzze a 
Reagan-kormányzatot a Sinn Féin fenyegetéséről. Ha ugyanis nincs megegyezés, 
érvelt Dublin, abból csak a szélsőséges szervezet profitálhat. A kampánynak meg is lett 
a hatása, mert ezt követően Reagan több nyilatkozatában is határozottan elítélte a ter
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rorizmust, és szembehelyezkedett az IRA-val, az íreket pedig szolidaritásáról biztosí
totta. Egyúttal keményen támadta az ír-amerikai szervezeteket, és felszólította őket az 
erőszak támogatásának beszüntetésére Ulsterben. Továbbá Reagan kilátásba helyezte 
azt is, hogy tovább erősíti az ír-amerikai republikánus hálózattal szembeni tevékeny
ségét, amennyiben a britek békülékenyen közelednek az ír problémához.

Egy befolyásos amerikai szenátor szerint Thatcher ekkorra már nagyrészt elfogadta az 
angol-ír egyezmény tervezetének a tartalmát, mert „ha nem ezt tenné, akkor tudná, 
hogy nem kapna semmilyen támogatást ahhoz, hogy megszűnjön az amerikai pénzek és 
fegyverek IRA-hoz való áramlása, illetve ahhoz sem, hogy lehetővé váljon az Egyesült 
Államokban tartózkodó, terrorizmussal gyanúsított személyek kiadatása."19 Az írek pe
dig még a tárgyalások végső szakaszában is folytatták lobbitevékenységüket, hogy to
vábbi anyagi hozzájárulást szerezzenek a békefolyamat támogatásához. Az ír kormány
főnek többek között a kanadai kormánytól is sikerült pénzügyi támogatást kicsikarnia.

Végül 1985. november 15-én, az angliai Hillsborough Castle-ban írta alá a két kormány
fő, Margaret Thatcher és Garret Fitzgerald az angol-ír békeegyezményt (Anglo-Irish Agree
ment). Az egyezmény fogadtatása nagyon pozitív volt mind az amerikai sajtóban, mind po
litikai körökben. A New York Times „rendkívül ötletesnek és alkotó szelleműnek" minősí
tette a megállapodást, és egyúttal figyelmeztette az unionistákat, hogy az egyezménnyel 
való szembenállásuk csak az IRA-t erősíti.20 A Washington Post pedig azt írta, hogy az 
egyezmény határozott amerikai támogatása el fog vezetai az ír-amerikaiak által a provók- 
nak nyújtott támogatás jelentős eróziójához.21 A főbb ír-amerikai lapok ugyanakkor tartóz
kodóbbak voltak. Mindegyikük üdvözölte az egyezményt, Dublin formális jogkörét a béke
folyamat továbbvitelében, azonban megkérdőjelezték az unionistáknak azt a jogát, hogy a 
megállapodás opponálása ellenére is az Egyesült Királyság részei maradjanak.

Másnap Reagan sajtótájékoztatót tartott, amelyen méltatta az egyezményt, és bizto
sította a kezdeményezőket arról, hogy az Egyesült Államok pénzügyileg is támogatni 
fogja a megállapodás alapján létrejött, Írországot szponzoráló nemzetközi pénzügyi 
alapot (International Found for Ireland).

A Congressional Friends of Ireland a brit—ír egyezményt arra használta fel, hogy be
bizonyítsa az amerikai íreknek, hogy csak alkotmányos eszközökkel lehet változást 
elérni Eszak-írországban. A Nóráid ugyanakkor osztotta a Sinn Féin véleményét, misze
rint az egyezmény az „ír nemzeti szuverenitás elárulása" lenne. Martin Galvin szerint a 
békéhez vezető egyetlen út a brit hadsereg Eszak-írországból való kivonulása lenne.22

Demográfiai adatok

Az amerikai írekre vonatkozóan nem rendelkezünk friss demográfiai adatokkal. 
A legutóbbi, 1980-ban készült felmérés azonban figyelemre méltó: ebben az évben
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10 337 353 ír vagy ír származású élt az Egyesült Államokban, akik egyenes ági le
származottak.23 Az oldalági leszármazottakkal együtt ez a szám már majdnem eléri a 
30 millió főt (29 828 349)! A legtöbben New York, Boston és Philadelphia területén tele
pedtek le, többségében azonban nem bent a metropolisokban, hanem a környezetük
ben. A legkoncentráltabban pedig Kelet-Massachusettsben élnek (Norfolk és Suffolk 
megyékben), ahol a legelevenebben él a kelta-ír imázs. Jellemző adat azonban, hogy az 
ír népességnek ma már a 35%-a a déli államok területén él.24

Az említett felmérés szerint az amerikai írek között csak nagyon kis számban (17 ez
ren) vannak olyanok, akik magukat kifejezetten a skót-ír (Scottish-Irish) ősöktől szár
maztatják. Két évszázaddal korábban pedig még ők voltak többségben a kivándorolt 
északírek között, számuk akkor meghaladta a kétmillió főt. Ma már azonban, aki írnek 
vallja magát, bizonyosan katolikus vallású, s ha nem is vallja magát a kelta-ír örökség 
hordozójának, többségében a republikánus eszmeiséget támogatja. Ez egyben azt is je
lenti, hogy az unionisták nem rendelkeznek ilyen külső támogatóval, ha pedig London 
is lemond róluk, végérvényesen magukra maradhatnak. Ez jelenleg a protestánsok leg
nagyobb félelmének az alapja.

Az Egyesült Államok békeközvetítő szerepe 
a Clinton-adminisztráció idején

Az ír-amerikai katolikus-republikánus családok leszármazottja a korábbi amerikai el
nök, Bili Clinton is, aki az északír béke előmozdítását saját személyes ügyének tekin
tette. Elnökségének nyolc éve alatt (1992-2000) szinte valamennyi beszédében utalt 
Észak-írországra, mint olyan területre, ahol az Egyesült Államok nyomást gyakorol a 
békés megoldás elérése érdekében (hasonlóan a Közel-Kelethez vagy Bosznia-Her
cegovinához). Ugyanakkor a Clinton-adminisztráció világosan leszögezte, hogy csak 
azok a szervezetek vagy személyek számíthatnak az USA támogatására, akik vagy 
amelyek a békés megoldások előmozdításán fáradoznak. Azokat viszont, akik az erő
szakot támogatják, az Egyesült Államok határozottan elítéli. így például az IRA na
gyon kedvező színben tűnt fel az amerikai politika és közvélemény szemében, amikor 
bejelentette a történelmi jelentőségű 1994-es tűzszünetét. Ezzel szemben a tűzszünet 
végének bejelentésével, 1996 elején a republikánus szervezet az Egyesült Államok ha
tározott ellenkezésével találta magát szemben. A békefolyamat további menetére az 
amerikai kormányzat igen nagy befolyást gyakorolt. Clinton nevezte ki George Mit
chell szenátort a leszerelési bizottság (International Body) élére. Mitchell pedig nem 
csak a bizottságban, hanem magának a nagypénteki békeegyezménynek a tető alá ho
zatalában is kiemelkedő szerepet játszott. Először mint gazdasági képviselő lett kiküld- 
ve Eszak-Irországba, minthogy az USA számtalan befektetői konferenciát, szemináriu
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mot stb. szervezett az észak-írországi befektetések ösztönzése érdekében. Mitchell sze
nátorral együtt az ír-amerikaiak egy szűk csoportja is segédkezett az IRA 1994-es tűz
szünetének tető alá hozatalában, majd ezt követően bizalmi csatorna épült ki a Fehér 
Ház és a Sinn Féin/IRA között annak érdekében, hogy Adamsék leüljenek a tárgyaló- 
asztalhoz. Ekkoriban száz képviselőházi tag megalkotta az ír ügyek ad hoc bizottságát, 
amely titokban a nacionalistákat támogatta.

Clintonnak komoly szerepe volt a Good Friday Agreement megkötésében is, nyo
másgyakorlása mind a brit, mind az ír kormányra, valamint az északír republikánu
sokra megalapozta az egyezmény sikerét. Az elnök és a kabinetje kitörő lelkesedéssel 
fogadta a megállapodás sikeres parafálását a felek részéről, majd hasonló örömmel üd
vözölte az eredményes referendum23 tényét is. Még ugyanebben az évben, szeptem
berben ellátogatott Eszak-Irországba és Dublinba is, hogy együtt méltassa az egyez
ményt a helyi lakosokkal, üzletemberekkel és politikusokkal. Clinton aktív közvetítő 
szerepet játszott ezután is, a State Department26 a békefolyamat minden egyes lépését 
-  ha történetesen az negatív volt is -  értékelte, minősítette, elemezte, s ezek tükrében 
javaslatokat fogalmazott meg, felszólította a feleket a cselekvésre, vagy éppen méltat
ta a helyes döntésüket. Az elnök üdvözölte többek között a Patten-bizottság27 1999. 
szeptember 9-én kelt jelentését, amely javaslatot fogalmazott meg az északír rendőrség 
professzionális szervezetté való átalakítására vonatkozóan. Ebben a tervezetben az is 
szerepel, hogy az új rendőri erő szívesen fogadna saját kötelékében külföldi szakértő
ket is (magában a Patten-bizottságban két amerikai szakértő is részt vett). A politikai
diplomáciai lépések sorába tartozik, hogy Clinton 2000 márciusában, az Amerikai Íror
szág Alapítvány (American Ireland Fund) gálavacsoráján sürgette a két szemben álló 
felet a tárgyalóasztalhoz való visszatérésre azután, hogy Belfasttól megvonták a nem 
sokkal azelőtt megadott önkormányzati jogokat. Május 26-án pedig az amerikai kor
mányzat üdvözölte az IRA bejelentését a leszerelésre vonatkozóan.

Clinton minden alkalmat igyekezett megragadni, hogy személyesen is közvetíthes
sen a felek között. Például az ENSZ Milleniumi Közgyűlésén, 2000. szeptember 8-án, 
soron kívül találkozott Bertie Ahern ír miniszterelnökkel, hogy közösen áttekintsék a 
békefolyamat fejleményeit, a május végén helyreállt autonómia működését stb. Pár 
nappal később, szeptember 13-án pedig a Fehér Házban fogadta David Trimble-t és 
Seamus Maiiont, az északír kormány első és második emberét. Clinton a találkozón ki
fejtette, hogy fényesnek látja Észak-írország jövőjét. Elnöksége idején még egyszer el
látogatott a térségbe: november végén az Egyesült Királyságba, december közepén pe
dig Dublinba, ahol ismét találkozott Ahern ír miniszterelnökkel. A találkozóról haza
térve az elnök sajtótájékoztatóján hasznosnak nevezte a szigetországi körútját, s el
mondta, hogy a legfontosabb most az ígéretes fejlemények után a bizalom további erő
sítése, amelyhez az Egyesült Államok a maga részéről minden támogatást megad. 
A politikai lépések sorába tartozik az is, hogy 2000 decemberében megszüntették a
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kiutasítási eljárást azzal a hat ír személlyel szemben, akiket az IRA-val való együttmű
ködéssel és terrorizmussal gyanúsítottak, további három, szintén az USA-ban éló gya
núsított ellen pedig nem kezdeményeznek eljárást. Mint Janet Reno legfőbb ügyész 
hangsúlyozta, ezzel a lépéssel az Egyesült Államok a békefolyamat hatékonyabb foly
tatására kívánja rábírni a feleket, mindenekelőtt persze a republikánusokat.

A politikai lépések mellett legalább olyan fajsúlyos volt az a gazdasági támogatás, 
amelyet a Clinton-kabinet nyújtott Észak-írországnak a békefolyamat előmozdítására. 
Az ír Nemzeti Tömörülés vezetésével amerikai-ír szervezetek kampányt indítottak az
zal a céllal, hogy az amerikai vállalatokat és magát az amerikai kormányzatot ösztö
nözzék észak-írországi befektetések megvalósítására. Ez a kampány már a nyolcvanas 
évek második felében elindult, és folytatódott a nyolcvanas és a kilencvenes években 
is.28 Ezekkel a befektetésekkel persze nemcsak munkahelyeket kívántak teremteni, ha
nem egyúttal a diszkriminációmentes foglalkoztatáspolitikát is támogatták. Ezek az 
amerikai vállalatok ugyanis legalább olyan arányban alkalmaztak katolikusokat, mint 
protestánsokat.

Emellett kiemelt jelentősége volt annak az alapítványnak, amelyet 1986-ban a brit és 
az ír kormány közösen alapított meg az egy évvel korábban aláírt angol-ír egyezmény 
nyomán. A Nemzetközi Alap Írországért (International Fund for Ireland) egy független 
nemzetközi szervezet, amely a két ír terület gazdaságának a fejlesztését és társadalmuk 
kohéziójának erősítését, illetve az északír terület esetében a lakosság megbékélésének 
előmozdítását tűzte ki célul. Ennek az alapnak a finanszírozásában a legfőbb közremű
ködők: az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. A leg
nagyobb pénzbeli hozzájárulást az EU adta (50%), a második helyen azonban nem sok
kal lemaradva az USA következett (47%). A teljes támogatás 75%-át Észak-írország kap
ta, a fennmaradó 25%-on pedig a határ menti hat ír megye osztozhatott.29 Ezzel a gaz
dasági támogatással alapozta meg az amerikai kormányzat az északír békefolyamatban 
való részvételét. 1999 novemberében került sor az Egyesült Államok részéről egy ha
sonló gazdasági hozzájárulásra. Egy republikánus képviselő, James T. Walsh dolgozta 
ki azt a kulturális és továbbképző programot, amellyel az ír békefolyamat előmozdítá
sát célozták meg (Irish Peace Process Cultural and Training Program). A képviselő ne
ve után Walsh Visa Programnak nevezett javaslat azt indítványozza, hogy a hátrányos 
helyzetben lévő régiókban élő fiataloknak USA-vízumot adjanak. Ezzel bejutva az 
Egyesült Államokba, részt vennének különféle továbbképző programokban, amelyet 
hazatérésük után odahaza hasznosíthatnának, különösen nagy hangsúlyt helyezve a 
határ menti együttműködésre -  modern szervezési-vezetési technikákat, munkaerő-fej
lesztést, de más, például informatikával, biotechnológiával és más hasonló modern tu
dományokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket is elsajátítanának. A prog
ram során összesen 12 000 vízumot bocsátanának a pályázók rendelkezésére három év 
alatt, tehát évente négy-négy ezret. A képzés időtartama fejenként összesen három év
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lenne. A program végrehajtásáról szóló törvénytervezetet Clinton elnök véglegesítette 
ellenjegyzésével, még 1998-ban, s az 1999. november 19-én lépett hatályba. Ez volt a 
Clinton-adminisztráció legfontosabb gazdasági jellegű hozzájárulása az egyezmény 
végrehajtásához.

Clinton tehát ír-amerikaiként mindvégig szívügyének és egyben kötelességének tar
totta azt, hogy kabinetje kiemelten foglalkozzon Észak-írországgal és a békefolyamat
tal. Különösen nagy örömére szolgált az elnöknek, hogy ő lehetett az Egyesült Álla
mok vezetője, amikor a nagypénteki békemegállapodást aláírták. Az északír katoliku
sok mindvégig számítottak Clinton szimpátiájára és persze konkrét, pénzbeh támoga
tására is. Ezzel együtt több politikai elemző is úgy véli, hogy az Egyesült Államok a 
Clinton-adminisztráció idején is inkább csak mint a békefolyamatot előmozdító („faci
litator") és nem békeközvetítő („mediator") szerepet töltött be.30 Az USA ugyanis 
konkrét esetekben nem lépett fel közvetítőként béketervekkel vagy más új megoldási 
módozatokkal stb. Missziókat sem küldött, legfeljebb -  ami persze nem kevés -  tapasz
talt amerikai diplomaták vettek részt független, nemzetközi bizottságokban (legtöbb
ször vezető tisztségekben). Ez2el együtt azt egyetlen politikai elemző sem tagadja, 
hogy az északír kérdés történetében az Egyesült Államok Clinton elnöksége idején ját
szotta messze a legaktívabb szerepet.

/  j  \

Az Egyesült Államok békeközvetítő szerepe 
a Bush-adminisztráció idején

Bár a Bush-kabinet is több lépést tett, amellyel az északír békefolyamat támogatását 
kívánta hangsúlyozni, a helyzet érezhetően megváltozott Clinton távozásával. Eszak- 
írország kikerült az amerikai közvélemény által az átlagosnál nagyobb érdeklődéssel 
figyelt területek közül, különösen 2001. szeptember 11-e után. Bush első jelentősebb 
intézkedése az volt, hogy 2001. március 15-ével Richard N. Haas -  akit február 6-án 
nevezett ki a Külügyminisztérium politikai tervezési osztályának igazgatójává (Direc
tor of Policy Planning at the Department of State), nagyköveti ranggal felruházva -  
felelősségi körébe utalta az északír békefolyamat ügyének támogatását a State De
partment részéről. A Bush-kabinet kifejezésre juttatta, hogy az Egyesült Államok 
továbbra is támogatja az egyezményben foglaltak teljes végrehajtását, és készek min
den támogatást megadni a békefolyamat folytatásának, amelyet az ír, a brit kormány 
vagy az érintett pártok szükségesnek tartanak. Bush tehát nagykövetet nevezett ki 
az északír ügyek intézésére, Clinton ezt nem tette meg. De az ír-amerikai elnöknek 
erre nem is volt szüksége, mert ő maga volt a nagykövet, aki minden alkalmat meg
ragadott, hogy politikai megoldást találjon az erőszak beszüntetésére és előmozdítsa 
a megbékélést Eszak-írországban. Ezután a Bush-kabinet leginkább csak protokoll-
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nyilatkozatokat tett a békefolyamattal kapcsolatban, tekintete már más égtájak, az 
Egyesült Államok által hagyományosan preferált területek, válságzónák felé fordult 
(Közel-Kelet, Délkelet-Ázsia, India stb.). Ezekkel együtt is az Egyesült Államok 
passzívabb szerepet vállalt a külpolitikában, mint Clinton idején, egészen 2001. szep
tember 11-ig.

Az USA elleni terrortámadás alapjaiban változtatta meg a Bush-kabinet addigi külpo
litikai attitűdjét, a terrorizmus elleni harc pedig az eddiginél sokkal hangsúlyosabb sze
repet kapott. így valamennyi terrorista szervezet, legyen az a Közel-Keleten, Dél- vagy 
Közép-Amerikában vagy épp Európában, rákerült az amerikai külpolitika feketelistájá
ra. Az IRA és vele együtt a Sinn Féin joggal aggódhatott, hogy az amerikai írek szimpá
tiája átfordul antipátiába, s vele együtt a nélkülözhetetlen pénzforrások is elapadnak 
majd. A helyzetet csak súlyosbította, hogy a kolumbiai kapcsolatról az amerikai kor
mány szeptember 11-e előtt is tudott. A kolumbiai kapcsolatot az IRA vezetői sokáig ta
gadták, azonban 2001 augusztusában a szervezet két emberét és a Sinn Féin havannai 
rezidensét azzal a váddal tartóztatták le a dél-amerikai országban, hogy azok segítették 
a bogotái kormány ellen küzdő Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) kiképzé
sét. A kubai „jó kapcsolat"31 és a kolumbiai szál egyre inkább bebizonyosodott, az IRA 
pedig így a nemzetközi terrorizmus gyanújába is belekeveredett. A Valódi IRA-t32 pedig 
a State Department besorolta a Szövetségi Regisztrációs Jegyzékbe mint terrorista szer
vezetet. Az IRA körül tehát szorult a hurok. A szeptember 11-i események ezért -  para
dox módon -  pozitív irányba terelték az északír békefolyamatot. 2001. július l-jével le
mondott David Trimble, az északír kormány „miniszterelnöke", majd az békeegyez
mény életbe lépése óta immár másodszor is felfüggesztették az északír autonómiát a le
szerelés elmaradása miatt. Az augusztus 1-jén, a brit és az ír kormány által kidolgozott 
újabb javaslat hatására a szemben álló felek ismét tárgyalóasztalhoz ültek. De még két 
hét sem telt bele, és az IRA ismét kivonult a tárgyalóteremből. A Bush-kabinet mélysé
ges rosszallását fejezte ki a republikánus szervezet döntése miatt. Szeptember 7-én Ha
as nagykövet látogatást tett Londonban, Dublinban és Belfastban a békefolyamat folyta
tásának lehetőségeit vizsgálva és nyomásgyakorlás céljából is. Az IRA fegyverleadási 
hajlandóságának kikényszerítésében azonban lényegesen nagyobb szerepe volt a szep
tember 11-i eseményeknek. Október végén ugyanis a republikánus félkatonai szervezet 
megkezdte fegyverei egy részének a leadását, amelyet nagy színpadiassággal hajtottak 
végre, tekintettel az amerikai írekre. Míg Belfastban ugyanis Adams Sinn Féin-vezér ad
ta meg a jelet a lefegyverkezés megkezdésére, addig ezzel egy időben, New Yorkban 
ugyanezt tette az Adams jobbkezének számító Martin McGuiness. Bush az IRA tettét 
történelmi lépésnek minősítette, Boucher, a Fehér Ház szóvivője pedig ezt a béke irányá
ba mutató döntő lépésnek nevezte. Nem sokkal később pedig az Egyesült Államok elnö
ke külön nyilatkozatban üdvözölte az új északír rendőri erő: az Eszak-írország Rendőri 
Szolgálata (Police Service in Northern Ireland) felállítását.
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A  következő év január elején Haas nagykövet politikai nyilatkozatot adott, amely
ben leszögezte, hogy az Egyesült Államok folytatni fogja a békefolyamatban eddig be
töltött szerepét mint „pártatlan tanácsadó, őszinte közvetítő és a nagypénteki béke
megállapodásban foglaltak végrehajtásának határozott támogatója".33 Továbbá a veze
tő diplomata körvonalazott egy „új paradigmát", amely az elmúlt hónapok fejlemé
nyei alapján jellemzi a békefolyamatot: az első lépés az IRA leszerelése, aztán az észak
ír közös intézmények stabilizációja, végül a megújult rendőri erők szerepének véglege
sítése. Az Egyesült Államok a továbbiakban bátorítja a félkatonai szervezetek lefegy- 
verkezésének, valamint a brit haderő kivonásának folyamatát, illetve a Sinn Féin 
együttműködését az új rendőri erőkkel.

Április elején Bush nyilatkozatában üdvözölte az IRA újabb leszerelési bejelentését, 
amelyet a Nemzetközi Fegyverzet-ellenőrzési Bizottság (Independent International 
Commission on Decommissioning)34 úgy jellemzett, hogy a félkatonai szervezet kü
lönböző fajta és különböző mennyiségű lőszereket, fegyvereket és robbanóanyagokat 
helyezett használaton kívül (put arms beyond use). Tehát nem semmisítette meg azo
kat (destroy), mint ahogy a korábbi leszereléseknél sem. Ezzel persze még bőven ma
radt fegyverzet az IRA hatalmas arzenáljából, mint ahogy Ari Fleischer, a Fehér Ház 
szóvivője megjegyezte: „az IRA legutóbbi akciója ismét megerősített minket, hogy a le
szerelés egy folyamat, és nem egy egyszeri esemény".35 Biztató jel volt mindenesetre 
az, hogy a félkatonai szervezet hat hónapon belül immár a második ilyen akcióját haj
totta végre.

A hónap végén újabb fejleményekkel szolgált a kolumbiai botrány. A kolumbiai 
fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy legkevesebb hét IRA-tag tartózkodott a 
dél-amerikai országban, és dolgozott a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) 
kötelékében. Közülük három tagot vettek őrizetbe, akik közül kettő a provók vezető
ségébe tartozott. A kolumbiai igazságszolgáltatás teljes köm vizsgálatot ígért a három 
letartóztatott személlyel kapcsolatban, bár egyelőre nem találtak bizonyítékot ellenük 
a FARC-tagok kiképzésére vonatkozóan. A Fehér Ház nemzetközi kapcsolatok bizott
sága jelentést készített a fejleményekről, amelyben rámutatott az IRA és a FARC közöt
ti szoros kapcsolatra. A jelentés brit forrásokra hivatkozva megjegyzi, hogy bár nincse
nek egyértelmű bizonyítékok, az IRA kb. kétmillió dollárt kapott a FARC-tagoknak 
nyújtott kiképzésért cserébe. Egy demokrata párti képviselő szerint ugyanakkor a je
lentésben kevés a tény, és sok a feltételezés. Egy republikánus képviselő pedig egyene
sen felelőtlenségnek nevezte azt a feltételezést, hogy a letartóztatott IRA-aktivisták 
részt vettek volna a kolumbiai terroristák kiképzésében és kábítószer-csempészetben. 
Továbbá félelmeinek adott hangot amiatt, hogy a jelentésben foglaltakat felhasználják 
majd az IRA politikai szárnya, a Sinn Féin hitelének megrontására és az északír béke- 
folyamatban játszott szerepének az aláásására. Gerry Adams levelet küldött a fehér há
zi bizottság elnökének, amelyben azt állítja, hogy sem ő, sem senki más a Sinn Féin ve
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zetőségéből nem volt tudatában annak, hogy a három, Kolumbiában letartóztatott ak
tivista a dél-amerikai országba készül. A bizottság elnöke azt válaszolta, hogy nem áll 
módjában megcáfolni Adams állítását, ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján egyértelmű, hogy a három aktivista a letartóztatása előtt már legalább három 
éve jelen volt a dél-amerikai országban.36

2002 októberében újabb botrány került napvilágra. Többhavi nyomozás után az uls- 
teri tartományi rendőrség ugyanis rajtaütésszerűen nyomozást tartott a Sinn Féin iro
dáiban, és megtaláltak számos bizalmas okmányt, többek között a Tony Blair brit és 
Bertie Ahern ír miniszterelnök közötti eszmecserék jegyzőkönyveit, valamint az ulste- 
ri rendőrség számos jelenlegi és volt tagjának névsorát, pontos címekkel. Mindez arra 
utalt, hogy az IRA megtorló terrorakciókra készül. Öt személyt letartóztattak, köztük 
a Sinn Féin irodavezetőjét, és határozatlan időre ismét visszaszállt Londonra a közvet
len kormányzás joga. Bush támogatásáról biztosította Blairt az autonómia felfüggesz
tésével kapcsolatban, s azt nehéz, de szükséges lépésnek értékelte. Üdvözölte a brit és 
az ír kormány törekvését a rendőrségi reformok következetes végigvitelére, és sürget
te a további leszerelést. Kijelentette, hogy „demokratikus társadalomban egyszerűen 
nincs helye paramilitáris szervezeteknek"37 Végül üdvözölte a két kormány elkötele
zettségét a nagypénteki békeegyezményben foglaltak teljes körű végrehajtására vonat
kozóan.

Az 1999 decembere óta életbe léptetett északír autonómiát immár negyedszer füg
gesztették fel, a helyzet azonban már nem tűnik olyan robbanékonynak, mint a koráb
bi hasonló esetekben. A nacionalistáknak ugyanis nem áll érdekében a nagypénteki bé
kemegállapodás végleges romba döntése. Az IRA teljes leszerelése nem fog megvaló
sulni heteken vagy hónapokon belül, ez még egy-két éven belül sem túlzottan valószí
nű. Lehetséges, hogy hasonló esetek miatt a stormonti kormány38 tevékenységét még 
néhányszor fel kell majd függeszteni, de a folyamatot többé visszafordítani már nem 
lehet. Nagyon erős nemzetközi nyomás nehezedik ugyanis mind a szemben álló felek
re, mind az érintett kormányokra, többek között az Európai Unió és az Egyesült Álla
mok részéről.

Bár az északír kérdés Bush hatalomra kerülésével az amerikaiak szemében -  mint 
láttuk -  veszített jelentőségéből, a USA minden eddiginél koncentráltabb terrorellenes 
háborújának árnyékában az IRA és vele a Sinn Féin elveszítette korábbi mozgásterét, 
szerepét nem lehet többé a „szabadságharc" jelentőségével magyarázni. Az amerikaiak 
szótárában pedig a terrorizmus, a terrorszervezet és minden, ami ezekkel a kifejezé
sekkel kapcsolatban áll, 2001. szeptember 11 -e után egészen más értelmet kapott. 
Az IRA és valamennyi északír fegyveres csoport végleges leszerelése már csak idő 
kérdése csupán. A mindenkori amerikai kormányzat eltökélt célja pedig csak az lehet, 
hogy ez az idő minél rövidebb legyen.
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From the gunrunners to the powerful senators -  or else the roles of the United 
States and the Irish Americans in the Northern Irish conflict from the 
armament of the IRA to its disarmament
The United States always played a significant role in the Northern Irish conflict as a 
mediator. It's due to the huge number of Irish people living in the U. S., who mostly 
support the republicans in Ulster, and who can affect the policy of the Congress and 
the president in power on the Northern Ireland issue with the help of their 
organisations.

The traditional catholic-protestant or in other words republicans-unionist 
antagonism goes back to the end of the 17th or the beginning 18th century but the 
deterioration of the conflict to bloody civil war began with the establishment of the 
Irish Free State in 1922. The violence was stimulated in the period of the Troubles 
between 1967 and 1972 and it lasted until the signing of the Good Friday Agreement in 
1998. No doubt that it is the IRA who is responsible for the violent terrorist activities. 
This paramilitary group which -  as the army wing of Sinn Fein -  has declared itself a 
combatant for the „Irish Freedom Movement" and which wants the Irish unity even at 
the expense of violence acquired most of the needed modern weapons for a war from 
the U. S. illegally. A real professional gunrunning network had been developed with 
the help of those Irish Americans, many of whom, have close relationship with the 
underworld groups, for instance in drug trafficking. The American authorities in close 
co-operation with the Irish and British colleagues eventually managed to mop up this 
network during long decades of struggle. Fiowever, by that time the IRA had been 
accumulating such an enormous stock of weapons that it would be too difficult a duty 
to destroy them. So, for the time being this is out of the question. After the Good Friday 
Agreement came into being the IRA is only inclined to put arms gradually beyond use.

Beside the hard struggle of the American authorities with the gunrunning network 
a legal governmental aid channel has also been built to encourage the settlement of the 
conflict. This channel strengthened firstly with the introduction of the Anglo-Irish 
Agreement of 1985 then with that of the Good Friday Agreement of 1998. Both the 
American administrations and the Irish American organisations had significant roles 
in completing these agreements.

Among the events of the last years it is worth stressing two. One of them is the ever- 
greatest role that the Clinton administration played in the settlement of the conflict, 
while the other is the event of September 11th 2001. After the terror attack against the 
United States both the public opinion and the Bush administration increased their 
pressure on the IRA regarding its decommissioning which is only the question of time. 
It's the interest of all American governments that this period would as short as 
possible.
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Von Waffenschmugglern bis zu einflussreichen Augenzeugen -  die Rolle der 
Vereinigten Staaten und der irischen Amerikaner im Nordirlandkonflikt 
von der Aufrüstung der IRA bis zu ihrer Entwaffnung
Als Vermittler haben die USA schon immer eine wichtige Rolle im 
Nordirlandkonflikt gespielt. All das ist in erster Linie den vielen in den USA 
lebenden Iren zu verdanken, deren Mehrheit in Ulster die Republikaner 
unterstützt, und die über ihre Organisationen in nordirischen Angelegenheiten 
auch den amerikanischen Kongress und den Präsidenten beeinflussen können.

Die Anfänge der traditionellen katholisch-protestantischen oder der mit 
anderen Organisationen republikanischen-unionistischen Konfrontation reichen 
bis ins Ende des 17., in den Anfang des 18. Jahrhunderts zurück, als sich im Jahre 
1922 der Irische Freistaat herausbildete. Die Zahl der gewaltsamen Handlungen 
stieg bedeutend während der sogenannten „Troubles” zwischen 1967 und 1972, 
diese dauerten ganz bis zur am Karfreitag abgeschlossenen Vereinbarung im Jahre 
1998. Jeden Zweifel ausgeschlossen war die IRA für die gewaltsamen 
terroristischen Aktionen verantwortlich. Die halbe Gewaltorganisation als 
militärischer Flügel der Sinn Fein deklarierte sich zur kämpfenden Einheit der 
„irischen Freiheitsbewegung". Diese Organisation strebt auch um jenen Preis die 
irische Einheit an, dass sie sich aus den USA illegal moderne Waffen beschafft. Mit 
Hilfe jener amerikanischen Iren ist ein wirkliches Netz von Profi- 
Waffenschmugglern zustande gekommen, von denen viele Beziehungen zu 
unterirdischen Gruppen, zum Beispiel zu Drogenhändlern, unterhalten. Von den 
amerikanischen Behörden wurde in Zusammenarbeit mit ihren irischen und 
britischen Kollegen schließlich nach einem mehrere Jahrzehnte dauernden Kampf 
dieses Netz zerschlagen. Bis dahin hatte aber die IRA so riesige Waffenvorräte 
angehäuft, dass es eine beinahe unmögliche Aufgabe ist, diese zu vernichten. 
Deshalb ist die gegenwärtig unlösbar. Nach der Vereinbarung vom Karfreitag ist 
die IRA nur dazu bereit, die Waffen außer Verwendung zu setzen.

Parallel zur Beseitigung des Waffenschmugglernetzes ist auch ein legales 
Hilfsprogramm zur friedlichen Lösung des Konflikts geschaffen geworden. Auch 
diese Anstrengungen trugen zur englisch-irischen Vereinbarung des Jahres 1985, 
dann zur Vereinbarung vom Karfreitag des Jahres 1998 bei. Sowohl die 
amerikanischen Vermittler als auch die amerikanischen Organisationen spielten 
eine bedeutende Rolle bei dem Abschluss dieser Vereinbarungen.

Von den Ereignissen der letzten Jahre lohnt es sich, zwei hervorzuheben. Das 
eine ist die immer größere Rolle, die von der Clinton-Administration bei der 
Regelung des Konflikts gespielt wurde, während das andere die Ereignisse vom 
11. September 2001 sind. Nach dem Terrorangriff gegen die USA übte die
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öffentliche Meinung und die Bush-Administration einen immer größeren Druck 
auf die IRA aus zur Außerdienststellung der Waffen, was nur eine Frage der Zeit 
ist. Es ist das Interesse der amerikanischen Regierungen, dass diese Periode je 
kürzer wird.

Des trafiejuants ä'armes aux senateurs puissants -  le role des Etats-Unis et des 
Américains irlandais joué dans le conflit en Irlande du N ord; de /'armement de 
I'IRA ä sont désarmement
Les Etats-Unis ont toujours joué un role important de médiateur dans le conflit en 
Irlande du Nord. C'est ä cause du grand nombre des Irlandais vivant aux Etats-Unis 
qui soutiennent les républicains en Ulster et qui peuvent influencer, ä l'aide de leurs 
organisations, la politique du Congrés et du president concernant le dossier de 
l'Irlande du Nord.

L'antagonisme traditionnel entre des catholiques et des protestants, autrement dit, 
entre des républiquains et des unionistes remonte ä la fin du 17e et au début du 18e 
siécles mais la détérioration du conflit jusqu'ä aboutir ä une guerre civile a 
commencé avec la fondation de l'Etat Irlandais Libre, en 1922. La violence a intensifié 
dans la période des „Troubles" entre 1967 et 1972 et eile a duré jusqu'ä la signature 
de „Good Friday Agreement", en 1998. Sans aucun doute c'est LIRA qui est 
responsable pour les actes violents de terrorisme. Ce groupe paramilitaire -  en tant 
que l'aile armée de Sinn Fein -  qui a déclaré une lutte pour „Irish Freedom 
Movement" et qui veut l'unité de l'Irlande mérne au prix de violence a acquis des 
Etats-Unis toutes les armes nécessaires ä une guerre, d'une fagon illégale. Un 
véritable réseau professionnel de trafique d'armes s'est développé, ä l'aide des 
Irlandais vivant aux Etats-Unis dönt nombreux ont des relations étroites avec des 
groupes illégaux, par exemple des trafiquants de drogues. Les autoritás américaines, 
en coopération avec leurs homologues irlandais et britanniques ont réussi finalement 
ä supprimer ce réseau dans une lutte de plusieurs décennies. Pourtant, jusqu'ä ce 
temps-lä, LIRA avait accumulé une provision d'armes tellement importante qu'il 
serait trop difficile de la détruire. Pour le moment, il n'en est pas question. Aprés que 
„Good Friday Agreement" est entré en vigueur LIRA est seulement disposée ä une 
diminution d'armes graduelle.

En dehors de la lutte dure des autoritás américaines menée contre le réseau de 
trafiquants d'armes un programme d'aide gouvernementale a été également mise au 
point pour encourager Larrangement du conflit. Ce programme a été renforcé par la 
conclusion de „Anglo-Irish Agreement" en 1985 et de „Good Friday Agreement" en
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1998. Les autorités américains tout comme les organisations des Irlandais vivant aux 
États-Unis ont joué un rőle essentiel dans la realisation de ces accords.

En ce qui concerne l'année passée, il convient de souligner deux événements. L'un 
d'eux est le rőle le plus considérable joué par le gouvernement de Clinton dans 
l'arrangement du conflit, l'autre sont les événement du 11 septembre 2001. Aprés les 
attaques terroristes contre les États-Unis tant l'opinion publique que le 
gouvernement de Bush ont augmenté la pression sur LIRA pour la démettre de ses 
missions, et c'est seulement une question de temps. L'intérét de tous les 
gouvernements américains est que cette période sóit la plus courte possible.
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