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Szovjetunió összeomlását követő években a kelet-közép-európai régió inkább
alanya vagy szemlélője, semmint aktív szereplője volt a kontinensünk szem
pontjából jelentős katonai eseményeknek. A fontos kérdésekben elsősorban 

Amerika, valamint Nyugat-Európa három nagyhatalma, másodsorban pedig Oroszor
szág volt meghatározó. A kilencvenes évek Európával kapcsolatos külpolitikáját megha
tározó balkáni konfliktusok során az előbbi kettő között kialakult egy explicit módon ki 
nem mondott, de a gyakorlatban szorosan követett munkamegosztás. E szerint a válság 
megoldásához szükséges eszközök legitimációját a szóban forgó államok közös akarata 
adja. A konkrét katonai lépéseket elsősorban amerikai egységek hajtják végre, amelyek
hez a legitimációt erősítendő más NATO-államok alakulatai is csatlakoznak -  szigorúan 
kiegészítő és kiszolgáló jelleggel. A konfliktust követő békefenntartás és újjáépítés embe
ri- és anyagierőforrás-igényének dandáiját azonban már Nyugat-Európa adja. Ebben 
a munkamegosztásban Kelet-Közép-Európa1 szerepe marginális volt, és csak eseti jelleg
gel, speciális okokból értékelődött fel egy-egy ország jelentősége, mint például Ma
gyarországé a Jugoszlávia elleni esetleges szárazföldi támadás körüli viták kapcsán.

A fent vázolt viszonyrendszerben az afganisztáni beavatkozás nem hozott lényegi 
változásokat. Bár a tálib rezsim elleni háború legitimizálásához látszólag elegendő volt 
az ENSZ alapokmányának 51. cikkére való hivatkozás, a gyakorlatban sokat jelentett, 
hogy valamennyi nyugat-európai nagyhatalom az egyes országok esetében „kötelező
nek" tekinthető vonakodás után felsorakozott az USA mögé. Magát a katonai beavatko
zást a bevált forgatókönyvnek megfelelően az amerikaiak hajtották végre, a szövetsége
sek által küldött kiegészítő és kiszolgáló csapatok segítségével. A konfliktus utáni béke- 
fenntartás és újjáépítés erőforrásigényének döntő részét már a nyugat-európaiak állták 
és állják. Kelet-Közép-Európa mint régió jelentősége nem változott számottevően.

Ez a munkamegosztás azonban az iraki háború kapcsán „felborult". Franciaország 
és Németország nyíltan szembefordult az USA-nak a bagdadi diktátor eltávolítását cé
lul kitűző és e célt meg is valósító politikájával. Ahogyan az várható volt, ez nem hát
ráltatta Amerika katonai sikereit, viszont komoly problémát okozott először a legitimá
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ció, majd a békefenntartás területén. Az így keletkezett strukturális rést próbálta meg 
a Bush-kormányzat Közép-Európával „betömni". A régió jelentősen felértékelődött. 
A kínálkozó lehetőséggel a régió egyes országai különbözőképpen éltek. Lengyelor
szág nagyot lépett előre a középhatalommá válás útján, Románia biztosította NATO- 
tagságát és a korábbinál nagyobb befolyást szerzett Washingtonban (és talán több el
lenséget Brüsszelben), míg Szlovákia, Csehország és Magyarország nem éltek vagy 
nem akartak élni a lehetőséggel. Nem kellett azonban sok idő ahhoz, hogy a Bush-kor- 
mányzat stratégái felmérjék, hogy „új-Európa" ide vagy oda, Kelet-Közép-Európa a 
Berlin és Párizs hiányával keletkezett űrnek csak nagyon kis részét képes kitölteni.

Munkamegosztás a kilencvenes évek európai 
konfliktusaiban
Az első iraki háborút és a Szovjetunió összeomlását követően a balkáni események 
kerültek az amerikai és nyugat-európai külpolitika homlokterébe. A boszniai krízist 
csak meddő próbálkozások sorozata után sikerült többé-kevésbé lezárni. E folyamat 
során azonban egy olyan megoldás született, ami figyelembe vette a nyugat-európai 
nagyhatalmak azon törekvését, hogy a hidegháborút követően a korábbinál nagyobb 
beleszólásuk legyen az európai események alakításába, de közben a valamennyi (azaz 
nem csak a jelenlegi) washingtoni adminisztráció számára fontos amerikai vezető 
szerep sem sérült. Ez a modell ugyan senkit sem tett boldoggá -  a daytoni megállapo
dást követően is mindennaposak voltak az amerikai panaszok az európai elkötele
zettség hiányáról és az európai panaszok az amerikai arroganciáról -  de működött. 
Nem véletlen, hogy a koszovói krízis eljöttével valamennyi résztvevő ugyanehhez 
tért vissza. A modell egy hivatalosan soha el nem ismert munkamegosztást jelent. 
Eszerint a nyugati nagyhatalmak közös fellépése legitimál, az amerikai hadsereg há
borúzik, és Nyugat-Európa biztosítja a békefenntartás és az újjáépítés erőforrás-igé
nyének nagyobbik részét.

Legitimáció
A  nemzetközi jog a háborút két esetben tartja indokoltnak: ha az jogos önvédelemből 
történik, vagy ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa áldását adja arra. Nyilvánvaló azonban, 
hogy a nemzetközi jog nem a legitimáció egyetlen lehetséges forrása. Számos olyan há
ború volt, ami a fenti feltételek egyikének sem felelt meg, ennek ellenére kellően sokan 
tekintették legitimnek. Például amikor 1979-ben francia csapatok megdöntötték I. Bo- 
kassa uralmát Közép-Afrikában, vagy amikor ugyanabban az évben tanzániai csapa
tok elfoglalták az Idi Amin által uralt Ugandát, vagy amikor 1983-ban az USA katonai 
erővel mentette meg a demokráciát Grenadában, a világ jobb érzésű emberei legitim
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nek tekintették a háborút. Azaz úgymond jogtalan, a nemzetközi jognak nem megfele
lő háború is lehet legitim (ráadásul ennek a fordítottja is igaz). A legitimitás ugyanis 
nem jogi kategória.

Az a legitim háború, amit a megfelelő közönségből kellően sokan fogadnak el. Koszovó 
például a nemzetközi jog értelmében jogtalan volt -  egyik támadó sem önvédelemből lé
pett fel, a háborút pedig nem támogatta a Biztonsági Tanács. A genocídium megakadályo
zására hivatkozó NATO-érveléssel pedig két probléma is volt. Az egyik, hogy egy, a hábo
rú utólagos igazolására kitalált jogelvről van szó, amit korábban nem ismert a nemzetközi 
jog. A másik, hogy később kiderült, hogy bár Koszovóban elfogadhatatlan elnyomás volt, 
népirtás nem történt. Ennek ellenére a háborút mindmáig legitimnek tekinti mmd Ameri
ka, mind az európai nagyhatalmak, mert a releváns közönségből kellően sokan elfogadták.

Ez pedig átvezet a Nyugat-Európa világpolitikai szerepének megértéséhez oly fontos 
releváns közönség kérdéséhez. A legitimáció kérdésében a „szavazatok" közel sem egyen
lő értékűek. Koszovó példájánál maradva, a majd másfél milliárd lakosú Kína egyértel
műen ellenezte a beavatkozást, ez a tény azonban nem változtatja meg a körülbelül fele 
annyi lakossal bíró nyugati világ vezetőinek meggyőződését a kérdésben. Európában és 
Amerikában ugyanis a legitimáció megítélése szempontjából a nyugati nagyhatalmak vé
leménye a mértékadó. Sőt, a gyarmati múltból és a segélyelosztás jelenlegi rendszeréből 
következően a világ számos más országában is részben ezek alapján válik legitimmé vagy 
illegitimmé valami. Ha Washington, London, Párizs és Berlin közös nevezőre tudnak jut
ni, akkor az legitimmé teszi az akciót mind az amerikai, brit, francia és német közvélemény 
számára, mind pedig a világnak az adott konfliktusban közvetlenül nem érintett része szá
mára (az érintettek pedig természetesen saját érdekeik alapján foglalnak állást).

A boszniai és koszovói válságok során kialakult modell szerint a nyugati nagyhatal
mak viták, fenyegetések és végül kölcsönös engedmények sorozatával eljutnak egy 
olyan megoldási variációhoz, amelyet már mindegyikük el tud fogadni. Az előző fá
zisban az amerikaiak a gyors katonai beavatkozás, a nyugat-európaiak pedig a „konf
liktus tárgyalásos úton való rendezése" mellett szállnak síkra. A katonai erő hiteles fe
nyegetésével alá nem támasztott tárgyalások mindkét vizsgált esetben eredménytelen
nek bizonyultak. Ennek köszönhetően pedig valamennyi nyugati nagyhatalom felso
rakozott a katonai erő alkalmazása mögött, ezáltal biztosítva annak legitimitását a vi
lágban és a hazai közvélemény előtt.

Katonai erő alkalmazása
Mindkét balkáni beavatkozás során az amerikai hadsereg hajtotta végre a hadművele
tek döntő többségét. Már a kilencvenes évek közepén igaz volt az, hogy az USA és 
Nyugat-Európa között komoly haditechnikai és logisztikai különbség van, az előbbi ja
vára. A koszovói akció idején pedig már tátongó szakadékról beszéltek az elemzők. Az 
amerikai hadsereg ugyanis az elmúlt évtizedben óriási összegeket költött arra és ren
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geteg kiképzési időt töltött azzal, hogy biztosítsa a harctéri információk azonnali és fo
lyamatos begyűjtését és elosztását a harcoló alakulatok számára. Az európai szövetsé
gesek közül egyedül a britek képesek az ilyen információk fogadására és feldolgozásá
ra. Emiatt aztán, ha hinni lehet a beszámolóknak, a többi szövetséges támadó alakula
tai inkább problémát, semmint segítséget jelentettek a katonai akciók során.

Mindezek ellenére az USA mindkét konfliktus során kényesen ügyelt arra, hogy a 
nyugat-európai államokat is bevonja a katonai kivitelezésbe. Ezzel ugyanis egyrészt 
hangsúlyozni lehetett, hogy az akció mögött széles nagyhatalmi koalíció áll, másrészt 
pedig bebetonozta az egyes országok háborúval kapcsolatos álláspontját.

Békefenntartás és újjáépítés
A  balkáni békefenntartásban eleinte ugyan jelentős létszámú amerikai csapatok is 
részt vettek, ezek nagy részét azonban fokozatosan kivonták. Mostanra a békefenntar
tó alakulatok döntő többsége nyugat-európai.2 A konfliktus utáni újjáépítési költségek 
oroszlánrészét az Európai Unió államai állták és állják.

A kelet-közép-európai országok mind a boszniai, mind a koszovói konfliktus kap
csán megbízható, problémamentes, de súlytalan szövetségesek voltak. Közép-Európa 
egyszerűen nem tudott semmi jelentősét hozzáadni az amerikai-nyugat-európai szö
vetséghez. Mivel az európai vezető államok indokoltnak tekintették a szóban forgó 
beavatkozásokat, ezért az a tény, hogy a kelet-közép-európai államok is támogatták az 
akciót, csak minimális hozzáadott értékkel bírt. A régió államai katonailag nem vettek 
részt a háborúban, s a többiekhez képest csekély erőket vonultattak fel a békefenntar
tásban. Ráadásul a kelet-közép-európai államok nem járulnak hozzá lényegesen a re
konstrukciós kiadásokhoz. Mindezen tényezők eredőjeként a régió Amerikához és 
Nyugat-Európához képest marginális szerepet játszott a balkáni konfliktusok során.

A régió országai közül egyedül Magyarországnak volt lehetősége arra, hogy a többiek
nél jelentősebb szerepet játsszon a balkáni háborúk során. Ez a lehetőség hazánk földrajzi 
helyzetéből adódott. Budapest élt is a lehetőséggel és a taszári bázis rendelkezésére bocsá
tásával, valamint a koszovói válság során játszott szerepével jelentőségében ki is emelke
dett a régió többi állama közül, számos jóakarót szerezve ezzel elsősorban Washingtonban.

Az afganisztáni háború

Az Egyesült Államokat 2001. szeptember tizenegyedikén ért terrortámadás sokat vál
toztatott az amerikai külpolitikán, de ezek az afganisztáni háború idején még nem 
érintették a korábban kialakult transzatlanti munkamegosztás alapjait.

Mivel az Egyesült Államokat egy afganisztáni bázisokat használó, az ottani kor
mány támogatását élvező szervezet támadta meg, Amerikának nem volt nehéz az af
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ganisztáni háború megindításához legitim indokot találni. A nyugat-európai nagyha
talmak elfogadták az amerikai érvelés lényegét, miszerint a tálib kormány felelőssé te
hető az al-Káida tettéért. Bár a támadás megindulása előtt mind Berlin, mind Párizs 
megpróbálta a „konfliktus tárgyalásos úton való rendezésének" fontosságát hangsú
lyozni, sem retorikájuk, sem pedig lépéseik nem érték el a balkáni beavatkozások előt
ti viták hevében tapasztalt intenzitást. A támadás kezdetekor azonban, a nyugat-euró
pai nagyhatalmak kiegészítő csapatai már az amerikaiak oldalán álltak, s kormányaik 
legitimizációs ereje már a beavatkozást támogatta.

A kelet-közép-európai államok is egyértelműen kiálltak az amerikai támadás mel
lett. A balkáni konfliktushoz hasonlóan e kiállás az USA számára fontos, de jóval ki
sebb jelentőséggel bír, mint a nyugat-európai nagyhatalmak reakciója. A kelet-közép- 
európai országok egyöntetű támogatása így nem kelt különösebb feltűnést. Továbbra 
is problémamentes szövetségesek, viszont a legitimizációs kérdésben a régió nem tud
ja differenciálni magát Nyugat-Európától. Ráadásul mivel a nyugat-európai államok 
támogatása mellett Oroszország és Kína támogatása is adott volt, ezért az USA-nak 
nem volt szüksége arra, hogy a támadás a NATO égisze alatt történjen. Ez a tény pe
dig tovább csökkentette régiónk jelentőségét és homályba borította az Orbán-kormány 
kezdeményezését a NATO 5. cikkelyének alkalmazásáról.

Miközben az Egyesült Államok igényt tartott az európai szövetségesek politikai tá
mogatására, a katonai részvételüket a koszovói háborúban bevetettnél alacsonyabb 
szinten tartotta kívánatosnak. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy eltekintve néhány 
katonai hírszerzőtől és különleges alakulattól, az afgán háborúban csak amerikai és 
brit harcoló egységek vettek részt. A német és francia katonák főleg kiszolgálóként (pl. 
logisztika) voltak jelen. Mindezekkel együtt az afgán hadművelet továbbra is multina
cionális volt, és nem tért el drámaian a korábban megszokott transzatlanti munka- 
megosztás elveitől.

A többi nyugat-európai államhoz hasonlóan a kelet-közép-európai országok is ki
maradtak a háborúból. Ráadásul még az a földrajzi helyzetből adódó lehetőségük sem 
volt meg, amit Magyarország használt ki a balkáni háborúk során. Az afgán beavatko
zásra való felkészülés során valamennyi kelet-közép-európai állam átengedte légterét 
az áthaladó csapatoknak, de semmi olyat nem tudtak nyújtani, ami kimozdította vol
na őket a megbízható, de csekély súlyú szövetséges szerepéből.

Az afganisztáni háború vége után, 2001 decemberében megkezdte működését az 
ENSZ-jóváhagyással létrejött ISAF (International Security Assistance Force -  Nemzet
közi Biztonsági Közreműködő Erő). Az ISAF-erők legfontosabb feladatai az ideiglenes 
afgán kormány nemzetbiztonsági szervek kialakítására vonatkozó törekvéseinek tá
mogatása, az ország zavartalan újjáépítésének biztosítása és a későbbi afgán biztonsá
gi erők kialakítása és kiképzése. Az újjáépítés költségeinek fedezésére a nyugat-euró
pai államok, Japán, az USA, valamint muszlint államok, mint Szaúd-Arábia és Pakisz
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tán összesen 4,5 milliárd dollárt ígértek a 2002. januárban Tokióban tartott Afganisz- 
tán-konferencián. Ennek 40%-át, 1,8 milliárd dollárt az EU tagállamai vállalták.3 Az új
jáépítés első évére összesen kb. 1,8 milliárd dollár értékű felajánlás érkezett, s ebből az 
Egyesült Államok mindössze 300 millióért volt felelős.4 A korábbi munkamegosztás 
maradt: a számla nagy részét Nyugat-Európa volt hivatott állni. Pusztán annyi válto
zás történt, hogy Afganisztán földrajzi helyzete miatt a nyugat-európai országokon kí
vül az ázsiai kontinensen található amerikai szövetségesek is részt vettek a költségek 
finanszírozásában.5

Az ISAF-hez több tucat nemzet csatlakozott békefenntartókkal, a transzatlanti mun
kamegosztásnak megfelelően az ISAF működésének kezdetén Franciaország, Német
ország, Olaszország és Nagy-Britannia küldték a legnagyobb létszámú csapatokat. 
A kelet-közép-európai államok hozzájárulása pedig természetesen messze elmaradt a 
nyugat-európai államoké mögött. A régióból elsőként Románia csatlakozott az ISAF- 
hez, egy 57 fős katonai alakulatot delegálva, s hamarosan követte Lengyelország. Ma
gyarország a régióból utolsóként, 2003 februárjában határozott egy ötvenfős katonaor
vosi kontingens kiküldéséről.

Miközben a NATO jövője szempontjából mindenképpen baljós volt az afganisztáni 
háború, az Amerika és a nyugat-európai nagyhatalmak közötti együttműködés a ko
rábban kialakult rend szerint, igaz az Észak-atlanti Szerződés Szervezete keretein kí
vül történt. A legitimációt a nyugati nagyhatalmak összhangja, a katonai erőt elsősor
ban az USA, a békefenntartáshoz és újjáépítéshez szükséges erőforrásokat elsősorban 
a nyugat-európai nagyhatalmak voltak hivatottak biztosítani. Ebben a modellben 
Kelet-Közép-Európa szükségszerűen csekély hozzáadott értékkel bírt, amint az az af
ganisztáni konfliktus alatt is jól látszott.

Az iraki háború

Legitimációs kérdés
Az Egyesült Államok már az afganisztáni háború vége előtt elkezdte lebegtetni abbéli 
meggyőződését, hogy a tálib rezsim megdöntésével nem ér véget a terrorizmus elleni 
háború. Irak mint lehetséges következő célpont neve már nem sokkal szeptember ti- 
zenegyedike után felvetődött. Amíg azonban Afganisztán megtámadását a New Yor
kot és Washingtont ért terrortámadások szerte a nyugati világban indokolttá tették, ad
dig az USA számára a kezdetektől problémát jelentett az iraki támadás legitimálása.

Németország és Franciaország mindig is szkeptikus volt a Bush-kormányzat iraki 
terveivel kapcsolatban. Ezt tetézte, hogy a nehéz belpolitikai helyzetben lévő Schröder 
kancellár újraválasztási stratégiájának központi elemévé tette az iraki háború ellenzé
sét. Ez azonban nem az első alkalom volt az elmúlt tíz évben, amikor e szövetségesek
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véleménye élesen eltért a katonai erő használatának szükségességéről. A korábbiakhoz 
hasonlóan most is a nyugat-európaiak kardoskodtak a további tárgyalások mellett, és 
az amerikaiak szorgalmazták a mihamarabbi katonai akciót. Két olyan tényező is volt 
azonban, amelyik megakadályozta, hogy a szokásos forgatókönyv alapján előbb-utóbb 
közös nevezőre jussanak a felek. Egyrészt az amerikai érvek a szokottnál kevésbé meg
győzőek voltak, hisz gyenge és közvetett bizonyítékokkal kívántak egy nagyon erős 
állítást alátámasztani. Nem tudták bizonyítani, hogy közvetlen kapcsolat lett volna 
Szaddám Húszéin rezsimje és az al-Káida terrorszervezet között. A Bush-kormány ar
ról is képtelen volt meggyőzni Berlint és Párizst, hogy a bagdadi rezsim még mindig 
rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel.

Másrészt Washington a korábbi esetekben megszokottnál türelmetlenebb volt. Nem 
adott időt a diplomáciai aprómunkára, a Berlin-Párizs szövetség természetes felőrlő- 
désére, hanem mindezt egy-egy látványos elnöki és külügyminiszteri látogatással, 
illetve esetenként azok elmaradásával kívánta helyettesíteni. Amikor pedig ezek né
hány hónap leforgása után nem hoztak kellő eredményt, a Bush-kormányzat elköny
velte, hogy Németországra és Franciaországra nem számíthat. A transzatlanti munka- 
megosztás modellje nem működött. Ugyanakkor viszont továbbra is szükség volt a há
ború legitimációjára -  egy betöltendő űr keletkezett.

Ekkor jelent meg a nyolcak levele, amelyben nyolc nyugat-európai és kelet-közép- 
európai NATO-tagállam vezetője kiállt az iraki háború terve mellett.6 Ezt követte a Vil
nius! tízek hasonló tartalmú levele.7 A kelet-közép-európai országok nyílt és egyönte
tű kiállása Amerika mellett nagyon megemelte a régió ázsióját Washingtonban.

A Berlinről és Párizsról már lemondó Bush-kormányzat ezek után megpróbálta Kelet- 
Közép-Európával eljátszatni a transzatlanti munkamegosztásban eredetileg Németor
szágra és Franciaországra eső szerep egy részét. A régió országainak jelentősen hozzá kel
lett volna járulnia a háború legitimációjához -  olyasmit kellett volna elérniük, amit a ko
rábban vizsgált három jelentős konfliktus esetében egyszer sem tudtak. Az új munka- 
megosztást megideologizálandó és a kelet-közép-európai országoknak nagyobb világpo
litikai súlyt kölcsönzendő, az amerikai kormányzat a régiót „új Európának" keresztelte, 
miközben Berlinre, Párizsra és Brüsszelre mint „régi Európára" kezdett el hivatkozni.8

A régió egyes országai azonban nem voltak egyformán vonzók Amerika számára. 
A háború bel- és külföldi legitimálása szempontjából egyrészt az azt támogató ország 
gazdasági és politikai súlya, másrészt demokráciájának fejlettsége a meghatározó. Utób
bi tényező azért fontos, mert minél korruptabb vagy minél autokratikusabb egy ország 
vezetése, annál kevésbé lehet az adott országra mint véleményformálóra számítani az 
USA számára releváns, a demokráciát alapértéknek tekintő közönség meggyőzésében.

A régióban egyértelműen Lengyelországnak van a legnagyobb gazdasági és poli
tikai súlya, és nem kevésbé demokratikus, mint bármelyik másik állam Kelet-Közép- 
Európában. Csehország és Magyarország demokratikus államok, viszont gazdaságilag
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jóval kisebbek, mint Lengyelország. Szlovákia gazdasága nagyon kicsi, és az ország 
demokráciájának megítélése felett Damoklész kardjaként lebeg Meciar visszatérésének 
vagy Fico hatalomba kerülésének lehetősége. Románia nagyon szegény, ráadásul ko
moly kérdőjelek vannak az ország demokratikus intézményrendszerével kapcsolat
ban. Ami Románia vonzerejét növelte, az az, hogy fekete-tengeri kikötővel rendelke
zik, és a régió államai közül a legközelebb van a válságzónához.

A felsorolt országok valamennyien bekerültek a háborút támogató koalícióba, s 
egyes országok neve, különösen Lengyelországé, gyakran felbukkant a Bush-kor- 
mányzat Irak inváziójának szükségessége mellett érvelő retorikájában.

A régió egészének felértékelődése persze minden kelet-közép-európai ország szá
mára kisebb-nagyobb lehetőséget is nyújtott arra, hogy erősítse súlyát Washingtonban. 
A lehetőségek kiaknázása legjobb módszerének pedig a katonai és a békefenntartási 
műveletekben való aktív részvétel bizonyult.

Katonai beavatkozás Irakban
Katonailag az USA-nak ugyanúgy nem volt szüksége Nyugat-Európára, mint koráb
ban. Amíg azonban korábban az elfogadott munkamegosztás részeként, legitimációs és 
elkötelezettséget növelő céllal bevont nyugat-európai csapatokat a hadműveletekbe, 
addig most se német, se francia alakulatok nem vettek részt azokban. Az „régi Európát" 
az „új Európával" helyettesíteni kívánó tervnek megfelelően bevontak viszont kelet- 
közép-európai csapatokat az iraki háborúba. Szándéktól és képességektől függően vál
tozott, hogy melyik állam milyen erőkkel vett részt a harcokban. Kelet-Közép-Európá- 
ban mind szándék, mind képességek tekintetében messze kimagaslott Lengyelország, s 
a lengyeleket követte a földrajzi adottságait maximálisan kiaknázni akaró Románia. Var
só egy megközelítőleg 200 fős alakulattal vett részt a háborúban, s emellett lengyel 
GROM kommandósok aktívan közreműködtek a dél-iraki olajmezők biztosításában. Ro
mánia akkor értékelődött fel igazán, amikor Törökország úgy döntött, hogy nem vesz 
részt az iraki háborúban. A konstanzai repülőtéren az iraki hadműveletek alatt több mint 
ezer amerikai katona fordult meg, s a város a háború legfontosabb európai logisztikai 
csomópontjává vált. A régióból Lengyelországon és Románián kívül a Kuvaitba vegyi- 
fegyver-szakértőket küldő Szlovákia is aktívan támogatta Irak megszállását.9

Iraki békefenntartás és újjáépítés
A transzatlanti munkamegosztás modellje szerint a nyugat-európai nagyhatalmakra 
hárulna a békefenntartás és az újjáépítés erőforrásigényének biztosítása. Az együttmű
ködés többi elemének felbomlása után azonban várható volt, hogy se Berlin, se Párizs 
nem lesz hajlandó ezt a szerepet eljátszani. A Kelet-Közép-Európával új transzatlanti 
munkamegosztást létrehozni kívánó Bush-kormányzat pedig megpróbál régiónkra 
építeni. Ebben az oroszlánrészt Varsónak szánja Washington.
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Első lépésként a háborúhoz nyújtott lengyel politikai és katonai támogatás elisme
réseképpen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Ausztrália mellett Lengyelország 
negyedikként vehetett részt az iraki rendezésről szóló első politikai egyeztetéseken. 
Ennél is jelentősebb, hogy az Irakot négy megszállási zónára osztó rendezési terv alap
ján, a Bászra és Bagdad közötti zóna Lengyelország irányítása alá került. A terület irá
nyítására Varsó egy több mint 2000 fős katonai alakulatot küldött Irakba.

Washingtonnak több ok miatt is érdeke volt Lengyelország kiemelése. Egyrészt az
zal, hogy egy egész szektor irányítását és ellenőrzését bízta Varsóra, sokkal nagyobb je
lentőséget tulajdonított neki, mint azt annak gazdasági és katonai ereje indokolná. 
Ez pedig minden valószínűség szerint egy a megbízható szövetséges világpolitikai sú
lyát erősíteni kívánó stratégia része.

Másrészt azzal, hogy az USA a lengyelekre bízta az egyik iraki zóna irányítását, egy
ben Varsóra hárította annak ódiumát, hogy az adott területre kellő számú békefenntar
tót toborozzon. Nem volt alaptalan azt feltételezni, hogy számos ország szívesebben 
küld katonákat lengyel-, semmint amerikai parancsnokság alá. így pedig lehetőség 
nyílhatott volna olyan országok bevonására az iraki békefenntartásba, amelyeket Wa
shington egyedül nem lett volna képes felsorakoztatni. Ez az elképzelés azonban nem 
igazolódott be, hiszen a lengyeleknek nem sikerült egyetlen, a háború mellett koráb
ban el nem kötelezett ország csapatait sem bevonni a megszállásba.

A régió többi országa is a tőlük megszokottnál valamennyivel nagyobb létszámú, de 
a békefenntartás egésze szempontjából csak jelképes súlyú alakulatokat küldött Irak
ba. Ami pedig az anyagi erőforrásokat illeti, az egész régió szerepvállalása marginális. 
Sőt, a kelet-közép-európaiak anyagi lehetőségei olyannyira elmaradnak a nyugat
európaiakétól, hogy még az általuk kiküldött csapatok kiszállítását sem tudják finan
szírozni. Még a lengyel alakulatok logisztikai és tartózkodási költségét is az Egyesült 
Államok állja, Varsó mindössze a katonák bérét fizeti.

Közép-Európa mint Nyugat-Európa alternatívája?

Az iraki háború kapcsán felborult a korábban jól működő transzatlanti munkamegosz
tás. Az ebből származó problémákat enyhítendő, Amerika Kelet-Közép-Európával 
próbálta csökkenteni a Németország és Franciaország támogatásának elvesztésével ke
letkezett űrt. A kérdés, hogy vajon Washington arra törekszik-e, hogy régi szövetsége
seit tartósan az újakkal helyettesítse.

A terrorizmus elleni háború eddigi fázisai során az Egyesült Államok három külön
böző téren számított szövetségesei támogatására. Politikai támogatásra a katonai ak
ciók legitimizálásához, a békefenntartásban nyújtott támogatásra, valamint az újjáépí
tésekhez nyújtott anyagi segítségre. Ugyan az „új Európáról" szóló retorika megpró
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bálta a „régi Európával" azonos szintre emelni Kelet-Közép-Európát, azonban mostan
ra világossá kellett hogy váljon, hogy az új szövetségesek a töredékét sem tudják nyúj
tani annak, amit a régiek.

A legitimáció kérdésében sem a nyolcak-, sem a vilniusi tízek levele nem jelentett 
komoly előrelépést. A kelet-közép-európai támogatás ellenére sem sikerült az USA- 
nak a számára releváns közönséggel elfogadtatnia az Irak elleni háborút. Amerika 
minden „új Európával" kapcsolatos retorikája ellenére a régió világpolitikai -  s ezen 
keresztül legitimációteremtő -  súlya össze sem hasonlítható a „régi Európáéval".

Katonai szempontból két tényezőt érdemes megkülönböztetni. Egyik tényező a had
színtéren szolgáló csapatok létszáma és milyensége. Ebben a tekintetben a kelet-közép- 
európai hadseregek nem alternatívái a nyugat-európai hadseregeknek. A másik ténye
ző a régió által nyújtott logisztikai támogatás. A legújabb am erikai n em ze tb iz to n sá g i s tra 
tégia  által azonosított jövőbeli veszélyek (nemzetközi terrorizmus, bukott államok és 
tömegpusztító fegyverek terjedése) elsődleges forrása valószínűleg a közel-keleti és a 
délnyugat-ázsiai térség. A jövő amerikai szempontból fontos háborús konfliktusai va
lószínűleg erre a területre fognak koncentrálódni. E szempontból régiónk földrajzi fek
vése kedvezőbb és így az általa nyújtott logisztikai támogatás fontosabb lehet, mint 
Nyugat-Európáé.

Kelet-Közép-Európa földrajzi jelentősége azonban sokkal kisebb, ha más amerikai 
szövetségesekhez viszonyítjuk őket. Pakisztán, India vagy Törökország valószínűleg 
közelebb lesz a következő konfliktuszónához. Egy a közelükben zajló és az irakinál na
gyobb legitimitással bíró háború esetén ezen országok valószínűleg rendelkezésre bo
csátották volna logisztikai bázisaikat, és akkor a régiónkbeli Románia sokkal kisebb 
mértékben szolgált volna az iraki hadműveletek kiindulópontjaként.

A kelet-közép-európai térségnek összességében valóban jobbak a földrajzi adottsá
gai a jövő várható konfliktusainak kezeléséhez, mint a nyugat-európai térségé, ez 
azonban elsősorban Romániára igaz. Lengyelország e tekintetben nem tud többet 
nyújtani, mint Németország. Ugyan a taszári bázis kiemelt szerepet játszott a balkáni 
háborúk során, jelenleg azonban annak bezárásáról van szó, ami annyit jelent, hogy a 
jelenlegi amerikai biztonságpolitikai koncepció nem számol azzal a lehetőséggel, hogy 
a közeljövőben Taszár földrajzi fekvését kihasználhatná.

Az amerikai és a közép-európai médiában 2003 nyarán felröppentek olyan hírek, mi
szerint a jelenleg Németországban lévő NATO-bázisokat keletebbre telepítenék. Bár a 
kérdésről még nem folynak hivatalos tárgyalások, a kelet-közép-európai államok szin
te versengeni kezdtek azért, hogy fogadó országok lehessenek. A sajtójelentések szerint 
a bázisok áttelepítésének fő indoka Németországnak az iraki konfliktus során tanúsított 
magatartása miatti megbüntetése lenne. Ezzel szemben Tom Gibbons, az amerikai kül
ügyminisztérium Lengyelországért felelős tisztviselője magánbeszélgetések során 
hangsúlyozta, hogy erről szó sincs.10 A döntés során mérlegelendő egyik tényező, hogy
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a bázisok bármilyen áttelepítése kedvezőbb lesz-e földrajzilag a várható NATO-hadmű- 
veletek végrehajtása szempontjából, mint ha azok Németországban maradnának. A má
sik tényező, hogy mennyibe fog kerülni a bázisok áttelepítése majd fenntartása.11

Gibbons szerint a bázisok Lengyelországba, Szlovákiába vagy Magyarországra he
lyezése semmivel sem eredményez kedvezőbb földrajzi fekvést, mint ha azok Né
metországban maradnának. Ebből a szempontból Romániának és Bulgáriának van esé
lye arra, hogy új NATO-bázisoknak adjon helyet. Az tény, hogy jelenleg a támaszpon
tok fenntartása kevesebbe kerülne a kelet-közép-európai államokban, mint Németor
szágban, viszont a költözéssel, valamint a megfelelő szolgáltatások és infrastruktúra 
kialakításával kapcsolatos kiadások megszüntethetik ezt a költségelőnyt.

Az újjáépítéshez és békefenntartáshoz nyújtott segítség tekintetében az számít, hogy 
Kelet-Közép-Európa mennyi békefenntartó katonát és hány miihó dollárt tud egy háború 
utáni rendezésre áldozni. Irak esetében valamennyi kelet-közép-európai állam küldött 
katonákat a rekonstrukcióhoz. Sőt az iraki békefenntartás emberigénye oly mértékűnek 
bizonyult, hogy számos állam végül az eredetileg felajánlottnál több katonát és várhatóan 
hosszabb ideig küld Irakba. Például a lengyelek eredetileg 1500-2000 fős alakulat küldé
sét ajánlották fel, végül mégis több mint 2000 főt küldtek ki. A magyar kormány pedig 
2003. október közepén jelentette be, hogy az Irakban állomásozó magyar csapatok man
dátumának meghosszabbítását kéri. Régiónk minden erőfeszítése ellenére Irakból tovább
ra is több tízezer békefenntartó hiányzik. Ilyen létszámú katonaságot pedig csak olyan 
nagyhatalmak lennének képesek biztosítani, mint Németország vagy Franciaország.

Anyagi erőforrások tekintetében még gyengébbnek bizonyultak a kelet-közép-euró
pai államok, hisz még a katonák kiszállításának és tartózkodásának költségeit is az 
USA állja. A régió tehát nem hogy nem képes az újjáépítést számottevő erőforrásokkal 
támogatni, de még a saját csapatainak kiküldésével járó költségeket sem tudja fedezni.

Amikor 2003 májusában megkezdődött a békefenntartás, az USA még nem érezte 
szükségét annak, hogy olyan ENSZ-határozatot sürgessen, amely legitimizálta volna 
az újjáépítési folyamatot. A nyár folyamán azonban világos lett, hogy Washington alá
becsülte az iraki belső állapotok stabilizálásához szükséges humán- és anyagi erőfor
rásokat. A nyár végére ugyanannyi katona vesztette életét a békefenntartásban, mint az 
azt megelőző háborúban. Sőt az amerikai hadsereg elérte normál kapacitása határait, 
s az amerikai tartalékosok egy részét is behívták szolgálatra. Ráadásul a Pentagon a ha
gyományos rotációt felrúgva, féléves mandátumuk lejárta után nem küldte haza a kül
földön állomásozó katonák egy részét. A nyár végére világossá vált, hogy a Kelet- 
Közép-Európával kiegészült angolszász koalíció által Irakba küldött békefenntartók 
létszáma kevés a helyzet kellő gyorsaságú stabilizációjához.

Amerika számára legalább ekkora problémát jelent, hogy a német és a francia támo
gatás hiányában nincs kivel megosztania az újjáépítés anyagi terheit. A békefenntartó 
alakulatok iraki állomásoztatása havonta négymilliárd dollárjába kerül az amerikai
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költségvetésnek, s minden, a megszállt ország fejlesztésére fordítandó dollár még ezen 
felül jelentkezik. Ezért szeptember végén a Bush-kormánynak 87 milliárd dollárt kel
lett a kongresszustól kérnie elsősorban az iraki, másodsorban az afganisztáni költségek 
fedezésére.

Az iraki példa azt mutatja, hogy Kelet-Közép-Európa még csak részben sem tudja 
betölteni azt a szerepet a transzatlanti munkamegosztásban, amit korábban a nyugat
európai nagyhatalmak játszottak. Régiónk legitimációs súlya csekély, gazdasági ereje 
ha lehet még kisebb, egyedül a békefenntartó katonák kiállításában képes számottevő 
eredményeket felmutatni, de még ez utóbbi is eltörpül Nyugat-Európa hasonló képes
sége mögött.

Úgy tűnik, hogy a Bush-kormány is felismerte, hogy az iraki újjáépítés jelenlegi mo
dellje nem fenntartható, 2003 szeptemberében ugyanis az ENSZ BT elé terjesztettek 
egy határozattervezetet, amely a korábbinál jóval nagyobb szerepet adna a világszer
vezetnek a megszállt országban. Bár ez a lépés éles kontrasztban van Amerika koráb
ban hangoztatott megközelítésével, Washington mégis hajlandó lenyelni ezt a békát, 
mert a határozat elfogadása utat nyithatna a nyugat-európai nagyhatalmaknak az új
jáépítési folyamatban való részvételéhez.12

Miközben az „új Európára" való hagyatkozással kapcsolatos várakozások lehűltek 
egy kissé Washingtonban, az elmúlt év során tapasztalt szorosabb együttműködés 
Amerika és Kelet-Közép-Európa között nem marad hatás nélkül. Ez alatt az idő alatt 
egy stratégiai űr keletkezett, ami régiónk országai számára lehetőséget nyújtott, hogy 
növeljék befolyásukat a világ egyes számú hatalmánál. A lehetőség nem mindenki szá
mára volt egyforma nagyságú, és nem mindenki próbálta egyforma intenzitással ki
használni azt. Lengyelország az USA által legmegbízhatóbbnak tekintett szövetséges
sé vált az európai kontinensen -  Kwasniewski „state v i s i t" -e t , félszáz lengyel vállalat 
pedig iraki megrendeléseket kapott Washingtontól. Sőt Bush fontosnak tartotta, hogy 
oroszországi látogatása előtt 2003 májusában megálljon Krakkóban. Ez volt az ameri
kai elnök első útja az európai kontinensen 2001. szeptember tizenegyedike óta. Ráadá
sul két éven belül ez volt a második amerikai elnöki látogatás Lengyelországban.13 
Szeptemberben pedig, amikor Bush sorra hívta az USA szövetséges államainak veze
tőit, hogy további támogatást eszközöljön az iraki újjáépítéshez, elsőként Kwasniews- 
kit hívta fel, hogy megköszönje neki az addigi lengyel közreműködést.14 2002. novem
berében Románia biztosította a pár hónappal azelőtt még nagyon is kétséges NATO- 
felvételét. Ráadásul mind több olyan szenátort, katonát és kutatót lehet hallani és ol
vasni, akik keleti szomszédunk szövetségesi erényeit hangsúlyozzák. Eközben Csehor
szág, Szlovákia és Magyarország nem akart vagy nem tudott komolyabban kiemelked
ni abból a szerepből, amelyet korábban betöltött.

14 Külügyi Szemle
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Jegyzetek
1 A kelet-közép-európai régió országai közül nem foglalkozom Ukrajna, Belorusszia és Moldávia 

helyzetével. Mint volt szovjet tagállamok, ezen országok mindmáig külön biztonságpolitikai régiót 
jelentenek („Western CIS" az angol nyelvű szakirodalomban).

2 A Boszniában szolgáló SFOR 31 000 fővel indult, amiből 8500 amerikai volt, azaz a békefenntartók 
27%-a. Jelenleg 12000 fő szolgál Boszniában SFOR-színekben, amiből mindössze 1800 az amerikai 
katona (15%). Bush Letter to Congress on U. S. Forces in Bosnia. 2003. július 22. http://usinfo.state, 
go v /  topical /pol /na to/03072302.htm.

3 Money pledged for the future of Afghanistan, Interview with C. Patten, The Today Programme, 
Radio 4, 2002. január 22., http://europa.eu.int/comm/external_relations/afghanistan/intro/ra- 
dio4.htm.

4 U. S. Assistance for Afghanistan, http://www.fas.usda.gov/excredits/afghan.htm.
5 Érdekes, hogy a valójában beérkezett pénzek mértéke töredéke a felajánlott összegnek. Ennek nagy 

valószínűséggel két oka van. Egyrészt az iraki háború előtt és során az Atlanti-óceán két partján ko
moly nézeteltérés alakult ki, ami valószínűleg utólag egybemosta az afganisztáni és iraki háború 
körülményeit, és csökkentette a nyugat-európai államok hajlandóságát, hogy az afganisztáni új
jáépítésre pénzt adjanak. Másrészt az iraki háború és az azt követő újjáépítés során felmerülő prob
lémák nagysága elterelték a figyelmet az afganisztáni rekonstrukcióról.

6 A nyolcak levelét a következő országok vezetői írták alá: Dánia, Olaszország, Portugália, Spa
nyolország, Nagy-Britannia, Csehország, Magyarország és Lengyelország.

7 E levél aláírói: Albánia, Bulgária, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Ro
mánia, Szlovákia és Szlovénia.

8 Az iraki kérdésben Európa megosztottságát tükröző disztinkciót Donald Rumsfeld amerikai védel
mi miniszter használta először 2003 januárjában. Mark Baker: „U. S.: Rumsfeld's 'Old' And 'New' 
Europe Touches On Uneasy Divide" RFE/RL, http://www.rferl.org/nca/features/2003/01/ 
24012003172118,asp.

9 Sanger, David E.-E>ao, James: „Aftereffects: White House; Bush Hails New Friends and Omits So
me Old Ones," The N ew  York Times, 2003. május 9., 16. o.

10 Interjú, Washington, 2003. július 8.
11 Jelenleg éves szinten hétmilliárd dollárba kerül a németországi NATO-támaszpontok fenntartása. 

Lawrence J. Korb: „The Pentagon's Eastern Obsession", The N ew  York Times, 2003. július 30.
12 Franciaország és Németország iraki háborút ellenző politikája után kibontakozott egy vita Ameri

kában arról, hogy Washingtonnak milyen Európa-politikát kellene folytatnia. Az egyik oldal szerint 
az USA-nak a „régi Európa" elszigetelésére kell törekednie, és szorosabban együtt dolgoznia Nagy- 
Britanniával, Spanyolországgal és Lengyelországgal. A másik vélemény szerint ez a stratégia 
visszaütne, hiszen csökkentené az USA befolyását az EU külpolitikai szerepvállalásáról formálódó 
vitában. Gerard Baker: „US vision of unity requires 'old Europe' to toe the line: George W. Bush 
made warm comments during his trip but made clear America will set its own foreign policy prio
rities", Financial Times, 2003. június 3. Az amerikai kormány azzal, hogy az ENSZ-hez fordult, beis
merte, hogy egy megosztási stratégia még rövid távon sem kifizetődő Washington számára.

13 2001 júniusában érintette Bush Varsót európai körútja során.
14 Dempsey, Judy-Harding, James-Turner, Mark: „US leader in bout of phone diplomacy rebuilding 

Iraq", Financial Times, 2003. szeptember 9.
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