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Törő Csaba

z elmúlt néhány évben a nemzetközi politikai és biztonsági kérdések közül a
„terrorizmus elleni globális hadjárat" lépései és következményei sokkal több fi
gyelmet kaptak, mint a jelenleg is folyó fegyveres konfliktusok és válságok 

ezekhez közvetlenül nem kapcsolható példái. A felületes szemlélő' számára kevésbé lát
ható, mivel sokszor kevésbé látványos helyi háborúk „bozóttüze" azonban sokkal na
gyobb és hosszan tartó pusztítást és szenvedést okoz a világ számtalan távoli helyén.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban (az elmúlt hat évben nem kevesebb, mint 
négymillió (!) ember esett áldozatul), Szudán Darfúr régiójában (csak Szudánon belül 
milliós nagyságrendű a földönfutó elűzöttek száma, egy másik millió a határ túlodalán 
a csádi menekülttáborokban vegetál minden kilátás nélkül), Nyugat-Afrika szétesett 
államaiban (Libéria, Elefántcsontpart) az évek óta húzódó véres polgárháborús harcok 
következményeként tömegek élnek nemzetközi segélyekből, sokan a mindennapi túl
élésüket veszélyeztető erőszak árnyékában, valamint újra és újra fellángoló harcok és 
törékeny békerendezések bizonytalanságában. Ezek a humatárius ellátástól és nemzet
közi védelemtől függő tömegek példázzák az emberiességi válsághelyzetek minden
napi valóságának és a segítségnyújtás fontosságának jelentőségét a nemzetközi politi
ka napirendje és megoldásra váró bonyolult feladatai szempontjából.

A kevésbé látványos helyi háborúk veszélyei
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A humanitárius válságok mint nemzetközi politikai 
közügyek

A  jelen leg  leggyakoribb fegyveres kon flik tusok  term észetének lényege 
A z  elmúlt évtized nemzetközi határokon belül zajló fegyveres konfliktusai humanitá
rius válsághelyzetek sorához vezettek. A nem államok közötti összecsapásokként meg
jelenő, tehát nemzetközinek -  legalábbis kezdetben -  pro forma nem minősülő polgárhá
borús -  etnikumközi, vallási vagy civilizációs -  összecsapások alapvetően két ereendő 
okra vezethetők vissza. Ezekre vagy az állam számára fenntartott „legitim erőszak mo
nopóliumának" központi kormányzati visszaélései (Irak és Koszovó esetében) vagy az 
erőszak központosításának szétesése miatt (Szomália, Bosznia-Hercegovina, Kelet- 
Timor, Elefántcsontpart, Haiti) kerül sor. Ezekben a fegyveres küzdelmekben tudatosan 
és rendszeresen elmosódnak vagy egyenresen megszűnnek a legitim (katonai) és a vé
dett (polgári) célpontok, valamint a hadviselők és a civilek közötti határvonalak.

Az ENSZ főtitkára M illennium i jelentésében is felhívta a figyelmet az ezredforduló 
öldökléseinek szikár tényeire: „Az 1990-es évek háborúi főleg államokon belül bonta
koznak ki. Ezek a könyörtelen háborúk több mint ötmillió életet követeltek. Nem a ha
tárok, hanem az emberi élet sérelmével jártak. A humanitárius egyezményeket rend
szeresen semmibe veszik, polgári személyeket és segélyszervezetek alkalmazottait 
stratégiai célpontoknak tekintik, és gyermekek kényszerültek arra, hogy gyilkosokká 
váljanak. Ezek a fegyveres konfliktusok a létező etnikai és vallási különbségeket hasz
nálták ki. A háborúkat sokszor külső gazdasági érdekek tartják fenn, valamint egy 
hiperaktív és nagyrészt illegális globális fegyverkereskedelem táplál."1

Azonban az ezredforduló évtizedének hagyományos fegyverekkel és gyakran a 
megsemmisítés egészen elemi eszközeivel -  bozótvágó kések és éhhalál -  vívott helyi 
háborúiban és leszámolásaiban elveszett életek nagyságrendjének igazi magyarázatára 
a hadviselő és polgári áldozatok arányának értelmezésekor bukkanunk. Az elmúlt év
tized polgárháborús harcainak talán legelszomorítóbb és ezért legnagyobb mozgósító 
erővel bíró jellegzetessége az összecsapások polgári áldozatainak döbbenetes mérete
ket öltő száma. Amint arra az ENSZ jelenlegi főtitkára egyik, a humanitárius interven
ciók okait vizsgáló előadásában rámutatott: „Az első világháborúban elesettek 90 szá
zaléka volt katona és csupán 10 százalékuk volt civil. A második világháborúban -  a 
náci haláltáborok áldozatait is háborús áldozatként számolva -  még csak az áldozatok 
fele vagy valamivel több mint fele volt civil. Sok mai konfliktusban azonban a civilek 
váltak az erőszak legfőbb célpontjává. Ma már elfogadott, hogy a civil áldozatok szá
mát 75 százalék körüli tartományban határozzuk meg."2

A civil háborús áldozatoknak az összeshez viszonyított arányában bekövetkezett 
„földcsuszamlásszerű" változás okai a fegyveres politikai erőszak céljaiban végbement
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mélyreható átalakulásban keresendők, a korunk polgárháborúiban szemben állók 
szándékainak megértése nyújthat magyarázatot. Az etnikumközi küzdelmek logikáját 
elemezve megállapítható: „Valójában éppen az teszi a fegyveres konfliktusokat külön
legesen végzetessé, hogy szuverén államok határain belül vívják azokat. Ezekben a 
harcokban a hadviselés célja nem egyszerűen egy adott terület elfoglalása és ellenőrzé
se, hanem a nemzeti identitás meghatározása. Az ellenség nemcsak a katonákat foglal
ja magába, hanem a polgári népesség egészét is, azokat, akiknek a nevében az ellensé
gek fegyvert ragadtak."3 Az egykori Jugoszlávia területén egymást követő szecesszio- 
nista és etnikai küzdelmek, valamint a ruandai népirtás könyörtelenül szemléltették a 
„totális polgárháború" módszertanát.

Az embertelenségek elkövetése, a tömeggyilkosságok és a lakosság erőszakos elűzé
se -  kényszerrel és vérontással, valamint megélhetésük megsemmisítésével és túlélé
sük ellehetetlenítésével -  a manapság legjellemzőbb fegyveres konfliktusok, a külön
böző polgárháborúk központi céljának és barbár stratégiájának lényegét jelentik. Szé
lesebb körű és mélyebbre hatoló szándékok szerves részeként az adott konfliktusok és 
vitatott területek polgári lakossága nem az ellenségeskedéseket kísérő incidensek áldo
zataivá válik, hanem haláluk vagy kiűzetésük eszköz és megvalósított célkitűzés is 
egyben.4 Tehát a véghezvitt programok és az alkalmazott eszközök egyenes következ
ményeként beköszöntő humanitárius válsághelyzetek megoldása -  mind a Balkánon, 
mind Afrikában -  nem civilizálatlan fegyveres küzdelmek sajnálatos és járulékos kö
vetkezményeinek kezelését, hanem kiszámított és szándékos stratégiák „eredményei
nek" elhárítását követeli meg.

A közelmúlt lángoló és nehezen kihúnyó konfliktusai tapasztalatainak tükrében 
nem tűnik eltúlzottnak vagy érthetetlennek ez a nagyságrend, ha figyelembe vesszük 
azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel nemcsak a polgári lakosságnak a 
harcok kereszttüzébe került részét, hanem annak egészét sújtják. Természetesen nem 
az esetleges és a háborúk megvívásával együtt járó „járulékos" károkra és áldozatokra 
kell gondolnunk. Az etnikai tisztogatások, tömeges kivégzések, népirtások és az embe
ri létfenntartás elemi feltételeinek megszüntetésére tett kísérletek az egyes államokon 
belül felfedezett ellenség legyőzésének, sőt „felszámolásának" érdekében tudatosan és 
brutális következetességgel alkalmazott eszközei.5 A kiválasztott „megoldások" túl 
nagy meglepetéssel nem szolgálhatnak a harcokban szemben álló felek meghirdetett és 
képviselt célkitűzéseinek ismeretében.

Habár pontos számot képtelenség mondani, a polgári áldozatok nagyságrendje vilá
gosan érzékelteti a nemzetközi közösség elé tornyosuló kihívások és teendők -  a koráb
bi nemzetközi biztonságot fenyegető veszélyekkel összevetett -  gyökeresen átalakult 
természetét. Befolyásos döntéshozók -  mint a brit külügyminiszter -  is beismerik az el
húzódó politikai, vallási és etnikai konfliktusokat kísérő humanitárius szükséghelyze
tekkel súlyosbított komplex válsághelyzetek zavarba ejtő bonyolultságát. „Az elmúlt évti-
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zed háborúi hozzávetőlegesen ötmillió emberéletet követeltek. Ezekben a háborúkban 
az erőszak -  sokkal inkább, mint bármikor korábban -  a civil lakosság, nem pedig a ha
tárok ellen irányultak. Ezeknek a konfliktusoknak a kezelése óriási nehézségekkel 
szembesítette az Egyesült Nemzetek Szervezetét és az egész nemzetközi közösséget."6

A hagyományos reálpolitikai megközelítés szerint amíg egy konfliktus egyetlen ál
lam keretein belül tombol, addig az nem tartozik a nemzetközi közösség hatáskörébe. 
(Természetesen egyes államok számára többé vagy kevésbé ügyesen titkolt részvételük 
azonban kiváló alkalmat nyújthat geopolitikai és geostratégiai játszmáik lebonyolításá
ra.) Amíg a konfliktus nem súlyosbodott, eszkalálódott és nem terjedt át más államok
ra, addig a nyílt nemzetközi fellépésre hagyományosan nem volt lehetőség. Kizárólag, 
amikor már közvetlenül és mindenki számára nyilvánvalóan a „nemzetközi békét és 
biztonságot fenyegető" veszéllyé vált (például más államok is belesodródtak), akkor 
nyílt alkalom a válaszadásra. Ez a fajta rövidlátó megközelítés -  annak ellenére, hogy 
erkölcsileg gyakran már kezdettől fogva tarthatatlannak tűnt -  csak addig volt éssze
rűen alkalmazható, amíg a külső és a belső konfliktusok megkülönböztetése a nemze
ti/ nemzetközi választóvonal mentén alkalmazhatónak bizonyult. Ez azonban csak ad
dig állta meg a helyét, amíg a más országok biztonságát fenyegető veszélyek értelme
zése leszűkíthető maradt a fegyveres összecsapások tovaterjedésére.

A  h u m a n itá riu s  válságok kialakulásának okai
A humanitárius kérdések jelentőségének hirtelen megváltozása nagy hatást gyakorol 
nem csupán az egyes konfliktusok alakulására, hanem a nemzetközi rendszer egésze 
feladatainak megértésére, működési elveire és univerzális igényű, de regionálisan vé
delmezett és érvényesített értékeire is. Önmagában a humanitárius és emberi jogi kér
dések hangsúlyos megjelenése nem jelent újdonságot, hiszen az ENSZ megalakulása 
előtti időszakban is számos esetben lehettünk tanúi a humanitás elvei fokozatos, de fo
lyamatos térnyerésének a nemzetközi kapcsolatok legkülönbözőbb kérdéseiben az em
beri és kisebbségi jogoktól a hadijog fejlődéséig.

Ami azonban példa nélküli, az emberi jogi és humanitárius válsághelyzetek rövid 
időn belüli ismétlődése a kurdok 1991-es észak-iraki exodusától az 1999-es kelet-timori 
elszakadásig terjedő időszakban. A humanitárius kérdések előtérbe, sőt a nemzetközi 
figyelem középpontjába kerülését a modern média híradásai nyomán kiszélesedő nyil
vánosság, az úgynevezett „CNN-effektus" következményei7 és az események gyakori 
ismétlődése mellett az ENSZ Biztonsági Tanácsának -  az egymás utáni válsághelyze
tekben meghozott -  határozataiban megfogalmazott döntései és a közgyűlés napirend
jére tűzött kérdések kellőképpen biztosították. Ezekben a határozataiban a Biztonsági 
Tanács a humanitárius kérdéseken belül az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius 
jog betartásának szükségességéről, megsértésének elítéléséről és a jogsértések megaka
dályozásához szükséges felhatalmazásokról döntött.
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Az erőszakos politikai és humanitárius válsághelyzetek összetett nemzetközi hatá
sait a Biztonsági Tanács rendszeresen a „nemzetközi békét és biztonságot fenyegető' ve
szély" általános meghatározásába sűríti, amely azonban magába foglalja

• a legkülönbözőbb fegyverek ellenőrizhetetlen terjedését és azok kereskedelmét;
• felfegyverzett szélsőséges mozgalmak és terrorista szervezetek lehetséges vagy 

tényleges együttműködését és hátországuk kialakítását az erőszak és jogtalanság 
övezeteiben;

• a gazdasági kapcsolatok nemzeti és regionális szintű összeomlását;
• a nemzetközi szervezett bűnözés számára kínálkozó új termékeny közeg és útvo

nalak létrejöttét;
• az elfogadhatatlan, de a saját brutális logikája szerint célravezető „etnopolitikai 

konfliktusrendezés", etnikai tisztogatás és öldöklés példájának tovaterjedését;
• a kezelhetetlen és egészségtelen körülmények miatt kirobbanó járványok nemzet

közi méreteket öltő tovaterjedésének veszélyét.8
A fentebb felsorolt sokrétű nemzetközi biztonsági fenyegetést megjelenítő veszedel

mes következmények kialakulásának megelőzése vagy kiteljesedésének féken tartása 
megköveteli a kiváltó okok felszámolását. Ez pedig a fegyveres erőszak térnyerésének, 
valamint az azt kísérő és önmagában is legalább olyan jelentős válságtényező, a huma
nitás normái súlyos sérelmének megelőzését vagy felszámolását jelenti.

A hum a n itá riu s  válságok következm ényei
Az államokon belül fellángoló és elharapózó erőszak könnyen annak tudatos vagy ön
törvényű vertikális -  növekvő intenzitás és fokozott brutalitás -  és/vagy horizontális -  
az erőszak átterjedése szomszédos államokra vagy egész régiókra -  eszkalációját hoz
hatja magával. Fegyveres etnikai vagy polgárháborús konfliktusok és az összeomlott 
államok helyén kialakuló erőszakos káosz menetrendszerűen provokálnak menekült- 
áradatokat , amelyek elkerülhetetlennek látszó humanitárius és politikai válsághelyze
teket gerjesztenek rövid idő alatt. A menekülő emberek tömegeinek megjelenése szá
mos nemzetbiztonsági és regionális biztonsági kérdést vet fel a konfliktusövezet 
államaiban.9 A különböző menekültválságok dinamikája és nem kívánatos, de nagy
mértékben előre jelezhető következményei közvetlenül érintik a menekülteket kibo
csátó állam és szomszédai közrendjét, biztonságát és stabilitását. Ez meglehetősen nyo
mós érvként jelenhet meg egy nemzetközi válságkezelő beavatkozás igazolásaként, 
amint azt a két legvitatottabb -  Eszak-Irak és Koszovó esete -  humanitárius interven
ció is példázta.10

A menekültáradat megindulásának közvetlen és könnyen azonosítható következmé
nyei közé a szomszédos államok etnikai összetételének hirtelen és jelentős megváltoz
tatása (például a koszovói válság idején a Macedóniában élő albán kisebbség arányának 
rendkívüli megnövekedése), valamint a „konfliktus exportjának" (például a kurd-török
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viszály) -  akár szomszédos államokon is túlmutató veszélye tartozik. Ezek mellett 
azonban még számos más olyan lehetséges veszélyforrást nyithat meg egy határokon 
átterjedő' és ezáltal nemzetközivé váló eredetileg „belső" konfliktus, amelyek könnyen 
okoznak jogos aggodalmakat azokban, akik a horizontálisan eszkalálódó erőszak azon
nali és nyilvánvaló következményein túlra tekintenek. Rendkívül jelentős következmé
nyek csak bizonyos idő elteltével válnak felismerhetővé bonyolult kérdések és súlyos 
társadalmi, pszichikai, valamint demográfiai tényezők összefüggő együtteseként.

A legtöbb belső konfliktus következményei gyorsan és szinte elkerülhetetlenül át
terjednek a szomszédos országokra is. A legnyilvánvalóbb és legtragikusabb egy me
nekültáradat megindulása. Ezzel nemcsak óriási társadalmi és gazdasági tehertétel
nek, „humanitárius nyomásnak" lesznek kitéve, hanem az etnikai feszültségek és ösz- 
szecsapások is átterjedhetnek a közeli befogadó, menedékként szolgáló országokra is. 
Ez különösen igaz, ha egy befogadó állam etnikai összetételét jelentősen befolyásolhat
ja a menekülők megjelenése, és hatásuk közvetlenül érzékelhető az adott ország társa
dalmán belül. (Macedónia törékeny társadalmi helyzete tanulságos példaként szolgált 
a koszovói válság során.) A menekülőkkel együtt érkezik és terjed a különböző gyöke
rű -  etnikai, vallási vagy politikai -  társadalmi konfliktusok rendezésének brutális pél
dája, és tanulsága máshol is megfontolandónak és alkalmazhatónak tűnhet.11

Ezzel egyszerre terjedhetnek a konfliktus okai (etnikai feszültségek az arányok meg
bomlása miatt) és az etnikai, nemzetiségi szembenállás „rendezésének" legnyersebb 
módozata, vagyis az erőszak és az üldözés „fertőzésének" veszélye is. Ráadásul az ál
lamokon belül kibontakozó válságok nemcsak a meglévő határokon terjednek át, ha
nem új határokat hozhatnak létre egyes államok szétrobbantásával és újonnan megje
lenő államalakulatok kialakításával.

A válságok, amelyek egy államon belül kezdődnek, következményeik hatásait te
kintve fokozatos vagy hirtelen súlyosbodásuk eredményeként nemzetközivé válhat
nak, szerepvállalásra kényszerítve más -  elsősorban szomszédos vagy regionálisan 
érintett -  államokat, illetve a nemzetközi közösség egészét. Lépéskényszerbe, vagyis 
válaszadási kényszerbe kerülve az eddig kívülállóknak a konfliktus további elmérge
sedésének megelőzésére -  a harcok, valamint az etnikai és/vagy vallási indíttatású el
nyomás, továbbá az erőszak megfékezésére -  kell vállalkozniuk. Az erőszak gátlásta
lan alkalmazásának befejezésére, egész régiók destabilizálásának elhárítására, vala
mint a kollektív nemzetközi biztonság érdekében tett intézkedéseik hitelességének és 
legitimitásuk megőrzése érdekében határozott lépéseket kell tenniük.

A közelmúlt tragikus és rendkívül összetett (egyszerre humanitárius és biztonsági) 
válságainak kezelése során kiderült, hogy az ezekben a szükséghelyzetekben alkal
mazható békés eszközök (a preventív diplomáciától a nemzetközi fegyverembargókig) 
gyakran meglehetősen korlátozott hatásfokú mozgósítása után a nemzetközi közösség 
számára nem maradt más lehetőség, mint a legköltségesebb és legkényesebb eszköz
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igénybevétele: a katonai intervenció. Végsó' esetben a fegyveres erőt alkalmazó beavat
kozás minden fogyatékossága és vitathatósága ellenére az elkerülhetetlent jelentette a 
mészárlások és a megengedhetetlen embertelenség folytatásával szemben.

Az elmúlt évtized fontos és emlékezetes leckékkel szolgált az államok határain be
lüli fegyveres összecsapások polgári áldozatainak és az alapvető emberi jogaik meg
sértését elszenvedőknek a saját államukkal vagy honfitársaikkal szembeni külső („kí
vülállók" általi fegyveres) védelméről. A leglényegesebbet az ENSZ főtitkára által a 
közgyűlésnek 1999 novemberében Srebrenica elestéről benyújtott rendkívül kritikus 
hangvételű jelentésében foglalta össze. „Srebrenica legfőbb tanulsága az, hogy egy 
egész nép megfélemlítését, elűzését és legyilkolását célzó szándékos és szisztematikus 
kísérlettel határozottan szembe kell állítani minden szükséges eszközt és azt a politikai 
akaratot, amelyik eljut a logikus következtetések levonásáig. A Balkánon ebben az év
tizedben ezt a leckét meg kellett tanulnunk nem egyszer, hanem kétszer. Mindkét eset
ben -  Boszniában és Koszovóban -  a nemzetközi közösség megpróbált tárgyalásos ren
dezést elérni egy gátlástalan és gyilkos politikai rendszerrel. Mindkét esetben a fegy
veres erő alkalmazása vált szükségessé a polgári lakosság tervszerű és szisztematikus 
öldöklésének és elűzésének megállításához."12

Amikor a humanitárius segítséget biztosítani igyekvő valamennyi békés megoldás 
reménytelenné válik, az emberiességi válság problémája -  túllépve saját kezdeti meg
határozását, valamint a nemzetközi humanitárius jog adta kereteket -  többé már nem 
értelmezhető a humanitárius segélyakciók nézőpontjából. A kibontakozó emberi jogi 
és humanitárius katasztrófák következményei egyértelmű vészjelzéseket küldtek a 
nemzetközi közösségnek. Ezek a nagyszabású emberi tragédiák nem csupán morális 
és emberi jogi elveket sértenek, hanem a nemzetközi békére és biztonságra is komoly 
és közvetlen fenyegetést jelentenek. A Biztonsági Tanács határozatainak egész soroza
tában (például Szomália, Ruanda, Bosznia, Koszovó, Kelet-Timor és Afganisztán ese
tében) hangsúlyozza az emberi jogok súlyos és tömeges megsértése és a nemzetközi 
biztonságot kockára tevő veszélyek közötti közvetlen kapcsolatot.13

A beavatkozást kiváltó ilyen jogsértések a nemzetközi békére és biztonságra irányu
ló fenyegetésnek tekinthetők a BT gyakorlatában kikristályosodó felfogás értel
mében.14 Ezért az államok által a nemzetközi humanitárius és emberi jogi kötelezett
ségek durva és tömeges megsértésére adható erőteljes válaszok és alkalmazható kény
szerítő intézkedések kérdését a BT az ENSZ Alapokmányának VII. (a békét fenyegető, 
azt megsértő és agresszív lépésekre adható válaszokra) és a VIII. (a regionális megol
dásokra vonatkozó) fejezeteinek körébe tartozóként kezeli.

Az ultima ratiőként használható nemzetközi katonai fellépés kényszerének alkalma
zása egyértelműen jelezheti a nemzetközi közösség eltökéltségét és tűrőképességének 
határát olyan esetekben, amikor nehezen lehetne kétségbe vonni egy kiterjedő és elmé
lyülő válsághelyzet nemzetközi békét és biztonságot fenyegető következményeit.
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H u m a n itá r iu s  fellépés: segélyakciók és/vagy intervenció?
Számtalan nemzetközi kormányzati (elsősorban az ENSZ intézményei és ügynöksé
gei) és nem kormányzati (NGO-k) szervezet képezi részét a nemzetközi humanitárius 
közösségnek.15 Ezen önálló „univerzum" részei az emberiség lelkiismereteként nem
csak állandóan napirenden tartják és feltárják az újabb szükséghelyzeteket, hanem 
folyamatosan humanitárius akciókat indítanak és segélyeket biztosítanak. Ezzel a 
komplex nemzetközi válsághelyzetekben elengedhetetlen emberiességi segítségnyúj
tás nem katonai kérdéseinek legfontosabb szereplőivé váltak.

A nemzetközi humanitárius erőfeszítések két feladat köré csoportosíthatók. Egy
részt a humanitárius jogi normák betartása, vagyis a fegyveres konfliktusok -  legyenek 
azok nemzetközi vagy államokon belüli fegyveres összeütközések -  polgári lakosságot 
sújtó hatásainak korlátozása, másrészt a humanitárius segítségnyújtás, tehát a huma
nitárius szükséghelyzetek szenvedő alanyai életének megóvása és ellátása.16 A huma
nitárius kérdésekhez kapcsolódó, de azoktól különálló nemzetközi jogi témakörként 
jelenik meg az alapvető emberi jogok védelme, érvényesítése és -  gyakran éppen a hu
manitárius válságok során azok kiváltó okaként vagy közvetlen következményeként 
drámai formában felmerülő -  súlyos megsértésük felszámolása.

A fenti egymáshoz közvetlenül kötődő területeken végrehajtott nemzetközi akciók 
közötti különbségek és átfedések tisztázásra szorulnak. Először is meg kell különböz
tetnünk a humanitárius beavatkozást egyéb humanitárius akcióktól, amelyek céljaikban, jo
gi megalapozottságukban és eredményeikben is eltérnek egymástól. „Habár mind a 
humanitárius intervenció, mind a humanitárius segélyek célba juttatása egy adott ál
lam, a célország területén történő humanitárius természetű közbelépést jelent, a huma
nitárius intervenció szinte valamennyi vonatkozásban különbözik a humanitárius se
gítségnyújtás eljuttatásától."17 A humanitárius és emberi jogi célok érdekében nemzet
közi kényszert alkalmazó beavatkozás alapvetően különbözik a nemzetközi segélyek 
célba juttatását biztosító egyéb humanitárius fellépésektől.

• Fegyveres erő
A  humanitárius intervenció lényegéből adódóan fegyveres erők alkalmazását jelen

ti, míg a segítségnyújtás végrehajtása alapvetően nem kívánja és több okból nem is je
lentheti katonai kényszerítő eszközök alkalmazását.

• Konszenzus
A humanitárius katasztrófa által sújtotta népesség segélyakciókkal történő ellátásához 

szükség van a területi főhatalmat gyakorló állam jóváhagyására, feltéve, hogy még létezik 
állami autoritás és nem helyi hadurak engedélyét kell elnyerni. Humanitárius célú fegyve
res beavatkozás esetén azonban nincs szükség semmiféle hozzájárulásra az érintett ország 
létező vagy nem létező hatóságai részéről. Sőt az adott célország kifejezett akarata ellené
re is végrehajtható és végrehajtandó fellépésére kerül sor ilyen esetben.18
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• Szereplők és felhatalmazásuk
Humanitárius intervenciót kizárólag államok vagy államok bizonyos csoportja hajt

hat végre nemzetközi felhatalmazással vagy -  kivételes esetekben akár -  anélkül is, 
meghatározott célok kikényszerítése érdekében. Humanitárius segítségnyújtásra nem
csak államok és nemzetközi kormányzati szervezetek képesek és rendelkezhetnek le
gitimitással, hanem nem kormányzati jellegű nemzetközi szervezetek is. Gyakran sok
kal hatékonyabban, gyorsabban és képzettebben teszik mindezt, mint a nemzetközi 
kormányzati ügynökségek és szervezetek. Humanitárius segítségnyújtás sikeres kivi
telezéséhez nincs szükség semmiféle nemzetközi felhatalmazásra, legfeljebb széles kö
rű nemzetközi együttműködésre.

• Célok
A humanitárius segítségnyújtás biztosítása nem célozza és nem is alkalmas az em

beri jogok szisztematikus és széles körű megsértésének megszüntetésére a célország
ban. A segítségnyújtás célja a konfliktusok polgári áldozatai szenvedéseinek enyhítése, 
nem pedig a konfliktusok megfékezése, illetve rövid vagy hosszabb távú rendezése. 
Adam Roberts felhívja a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon számos esetben éppen 
az ellenkező hatással járhatnak. „Az igazság az, hogy bizonyos körülmények közepet
te a humanitárius akciók éppen a harcok elhúzódását eredményezték és kudarcot val
lottak sürgős védelem nyújtásakor, legnyilvánvalóbb módon a népirtások esetében."19 
Ezek voltak azok a humanitárius katasztrófák, amikor a nemzetközi közösségnek nem 
sikerült megtalálni segítő részvételének legeredményesebb formáját. Ilyenkor a megfe
lelően erőteljes támogató fellépés és határozottság hiányában csak a segélyeknek a har
coló felek általi felhasználása és a nemzetközi erőknek a konfliktusba való céltalan, ki
szolgáltatott belekeveredése vagy a megalázó és gyors kivonulás között válaszhatott. 
Ez történt Libériában 1991-ben és Sierra Leonéban 1994-ben.

Ezek a tapasztalatok kikényszerítik a kérdést, hogy milyen erők és hogyan léphet
nének fel olyan esetekben, amikor a humanitárius erőfeszítések és azok, akiknek a 
megóvására ezek irányulnak, erélyes és azonnali segítséget igényelnek. „A hideghábo
rú befejeződése óta számtalan humanitárius segítségnyújtási erőfeszítést tettek a pol
gárháborúk és államokon belüli összecsapások következtében megjelenő problémák 
kezelésére, amelyek közül nagyon sok műveletet harctéri körülmények közepette haj
tottak végre. Sok esetben a humanitárius segélyeket a szemben álló harcoló felek vala
melyike szerezte meg és használta fel politikai fegyverként. Több esetben megtámad
ták a segélyek célba juttatását és szétosztását végzőket is. Habár a humanitárius segít
ségnyújtási erőfeszítéseket távoli országok és nemzetközi szervezetek bürokratái nem 
tekintik politikainak, a helyi hadban állók kétségtelenül politikainak minősítik: a hu
manitárius segélyek ugyanis képesek befolyásolni a kialakuló tényleges erőviszo
nyokat."20 A közvetlen, katonai erővel biztosított támogatás kérdése éppen sürgőssége 
miatt és bonyolultsága mellett is kritikus fontosságú lehet olyan esetekben, amikor a
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nemzetközi és belső konfliktusok polgári áldozatainak védelméről rendelkező huma
nitárius és ember jogi normák megsértésével emberiség elleni, valamint háborús bűn
tettek elkövetésére kerül sor.21

Joggal kérdezheti a téma egyik kiváló szakértője: „Miért vannak [a fegyveres konf
liktusok polgári alanyait védelmező -  A  szerző] korlátozó szabályaink, ha nyilvánvaló 
büntetlenséggel hagyhatók figyelmen kívül? Valójában mi értelme van civilizáltnak 
hívni magunkat, ha nem teszünk semmit a kegyetlenség és barbárság megféke
zésére?"22 Habár a fegyveres erővel nyomatékosított emberiességi segítségnyújtás ki
kényszerítése kockáztathatja a humanitárius akciók alapelvei egyikének és/vagy má
sikának (semlegesség és pártatlanság) alkalmazhatóságát -  és ezzel látszólag az egész 
misszió sikerét -, azonban időnként éppen ezekhez az alapelvekhez -  vagy csupán 
ezek látszatának fenntartásához -  való ragaszkodás válhat a humanitárius segélyek és 
tevékenységek akadályává.23

„H u m a n itá r iu s  b iz to n sá g "
Nem csupán a humanitárius segítségnyújtás meghatározását kell elválasztani a hu
manitárius intervenciótól, hanem a jelenlegi konfliktusokban legalább olyan gyak
ran előforduló másik nemzetközi fellépéstől, a békefenntartó tevékenységtől (amely
ről később még bővebben szólunk) is meg kell különböztetnünk az emberiességi be
avatkozást a fegyveres erők felvonulása adta látszólagos hasonlóság ellenére is. Együt
tes vizsgálatukra egy szempontból azonban mégis érdemes és szükséges figyelmet for
dítani.

Mind a humanitárius segítségnyújtás, mind a békefenntartó nemzetközi akciók át
alakulhatnak olyan helyzetekké, illetve a részt vevő szervezetek és egyének kerülhet
nek olyan körülmények közé, amikor megvédésük és tevékenységeik biztosítása nem
zetközi katonai fellépést tehet szükségessé.24 Mindkét esetben a nemzetközi kormány
zati és nem kormányzati szervezetek a belső konfliktusok áldozatainak védelmére és 
ellátására, illetve az összecsapások megfékezésére tett sokrétű erőfeszítéseik ellen irá
nyuló erőszakos kihívások következtében kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor felada
taik teljesítése érdekében fegyveres erő igénybevétele válik elkerülhetetlenné.

A belső konfliktusok „humanitárius tüneteit" kezelni szándékozó, szigorúan embe
riességi célokra korlátozódó kezdeti nemzetközi akció ilyen módon a konfliktusban 
való közvetlen részvételt, vagyis a felekkel (vagy azok egyikével) történő összeütkö
zést vállaló, fegyveres erővel végrehajtott humanitárius mentőakcióvá, vagyis embe
riességi beavatkozássá fejlődhet a válság jellegének megváltozásával. A létező nemzet
közi humanitárius és emberi jogi normák súlyos és nagy tömegeket érintő megsértésé
nek, illetve ezen jogsértések más államokra is kiterjedő, azokat is érzékenyen érintő és 
komolyan veszélyeztető közvetlen biztonsági hatásainak következményeként merül 
fel a humanitárius célú nemzetközi fegyveres beavatkozás szükségessége.
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A katonai fellépés hatékonyságát nagymértékben megnehezíti az eredeti kiinduló 
helyzet és a későbbiekben kialakult jellege és követelményei közötti lényeges különb
ség. A humanitárius célú katonai akciók és azok védelme, akik megsegítését ezek célul 
tűzik ki, egészen más nemzetközi felhatalmazást, erőket és kivitelezést kíván, mint a 
kezdeti segítségnyújtás. A segélyakciók és a segélyekre szorulók védelmének katonai 
erővel alátámasztott végrehajtása hadviselő gondolkodást és értelmezést feltételez, 
ami alapvetően eltér a humanitárius tevékenységek rendező és szervező elveitől.25 Míg 
a fegyveres védelmet nyújtó beavatkozás az erők koncentrációját és védhető pozíciók 
kialakítását kívánja meg, addig a humanitárius segélyezés és támogatás a résztvevők 
szétszóródását, tevékenységük minél nagyobb területre történő kiterjesztését követeli, 
ami természetesen jócskán fokozza sérülékenységüket és megnehezíti a katonai fellé
pés sikerét.

A hidegháború utáni korszak konfliktusainak jellemző formájaként jelentkező 
komplex válsághelyzetek a civil, nem hadviselő lakosság elleni közvetlen támadáso
kon, valamint az összecsapásokat kiváltó és/vagy kísérő nemzetközi -  az emberi jogo
kat súlyosan sértő -  bűntetteken túl az életben maradás számos döntő fontosságú kö
rülményének ellehetetlenítésével súlyosbítják a válsághelyzetet. Az élelemtermelés és 
-elosztás, az egészségügyi és az energiaellátás rendszerének és hálózatainak szétzilálá
sával, valamint helyreállításának megakadályozásával járulnak hozzá a nagy számú 
áldozat és menekült szenvedéseihez.26 A polgári lakosság megpróbáltatásainak enyhí
tésére indított humanitárius segélyakciók és az egyszerre több szálon futó nemzetközi 
erőfeszítések az államok és a nemzetközi -  kormányzatiak és nem kormányzatiak egy
aránt -  szervezetek alkotta közösség esetenkénti legfőbb és egyetlen valós válaszadá
sának tekinthetők. Kritikusabb szemléletű értékelések szerint az elszaporodó polgár- 
háborús és nemzetiségi összecsapások humanitárius megközelítése a liberális demok
ráciák erkölcsi indíttatású politikai megoldási kísérleteit kiegészítő vagy -  rosszabb 
esetben -  azokat helyettesítő akciójaként vált központi kérdéssé az 1990-es években ki
alakított konfliktuskezelési megközelítés szerint.27

„Felfegyverzett szamaritánusok": katonai erő alkalmazása 
emberiességi célokért

E gy m esszire lá tszó  tilalom fa: a fegyveres erő a lkalm azásának általános kizárása  
A nemzetközi rendszer különböző intézményeihez és értékeihez való formális kötődés 
ellenére az államok nemzetközi kapcsolatokról alkotott világképe és érdekeik értelmezé
se alapvetően különbözhet, különösen akkor, ha a fegyveres erő alkalmazhatósága kerül 
napirendre. Az egyes államok különböző háborús tapasztalatokkal, fenyegetettségi per
cepciókkal és a szuverenitásuk sérthetetlenségét védelmező reflexekkel rendelkeznek.
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Számos állam vonakodik részt venni nemzetközi kollektív fegyveres akciókban, ha az 
nem az önvédelemhez való jog gyakorlását jelenti, és mély gyanakvással viseltet azok 
iránt, akik erre vállalkoznak. Ez a gyanakvás fedezhető' fel az erő alkalmazásának tila
lomfáival elkerülhetetlenül ütköző emberiességi beavatkozásokat körülvevő kételyek és 
elutasítások gyökereinél: „Ez hozzájárul annak a helyzetnek a kialakulásához, amelyben 
-  az egymást követő válságok során -  a nemzetközi közösség akarta a célt, de habozott 
az eszközök akarását illetően, különösen a katonai intézkedések esetében."28

Az egész humanitárius intervenciós dilemma lényegét ragadja meg az erő alkalmazha
tóságát vizsgáló kérdés: alkalmazható-e fegyveres kényszerítő erő jogszerűen olyan hely
zetekben, amelyek eltérnek az ENSZ Alapokmányában előre kifejezetten meghatározott 
eshetőségektől? A választ egyértelműen befolyásolja az államok által folytatott gyakorlat, 
hivatalos állásfoglalásuk és a nemzetközi jogi szabályok alaposabb értelmezése.

A legtöbb nemzetközi jogász az uralkodóvá vált nézet szerint az alapokmányba fog
lalt rendelkezéseket, nevezetesen az erő alkalmazásáról a 2. cikk 4. pontjában található 
tilalmat általános jellegűnek tekinti. „A szervezet összes tagjainak nemzetközi érintke
zéseik során más állam területi épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló vagy 
az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bármely más módon megnyilvánuló 
erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartózkodniuk kell."29

Az általános tilalmat elismerő szakértők és kormányok szerint az alapokmány csu
pán két esetben enged kivételt. Az egyik az 51. cikkben meghatározott -  egyedül vagy 
másokkal egyetemben gyakorolható -  önvédelem joga. A másik a 42. cikkben megha
tározott formában gyakorolható, a nemzetközi béke és biztonság helyreállítása érdeké
ben működésbe hozott és a Biztonsági Tanács felhatalmazásán nyugvó kollektív fellé
pés részeként. Az önvédelem joga is csupán korlátozottan, a kollektív intézkedések 
megtételéig gyakorolható. Az alapokmány rendelkezései nagymértékben a Biztonsági 
Tanács és a VII. fejezetében felvázolt kollektív biztonsági mechanizmus hatékony mű
ködésének feltételezésén alapultak. Ezek, amint később többször kiderült, nem feleltek 
meg a szervezet működése során kialakult valós helyzetek követelményeinek. Ezért 
még az alapokmány elfogadása után is láthattuk a fegyveres erő különböző egyoldalú 
alkalmazásainak -  külföldi mentőakciók, megelőző védelmi csapások, intervenciók 
kormányzati felkérésre -  a klasszikus fegyveres önsegély segítségül hívásának példáit. 
Az alapokmányban a fegyveres erő alkalmazhatóságáról lefektetett szabályok az álla
mok „szuverén egyenlőségének" alapelvére épülnek.

Ezek a normatív keretek nagyon határozottnak tűnnek, de időnként egyszerre túl 
ambiciózusak és túl ellentmondásosak is. Megtiltják ugyan az ENSZ Biztonsági Tanács 
felhatalmazása nélküli bárminemű fegyveres fellépést -  az önvédelem esetének kivé
telével -, de még ez a látszólag egyértelmű és szigorú szabály is hagy maga után né
hány fontos megválaszolatlan kérdést. A fegyveres erő alkalmazásának lehető legki
sebb teret hagyó átfogó tilalmát az államok közötti kapcsolatokban, határokon átlépő
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erőszakos akciók során felmerülő esetek kizárása, megelőzése céljával fogalmazták 
meg. Az alapokmány 39. cikkében a kollektív intézkedésekre alapot teremtő helyzetek 
közül a nyíltan „békebontó" és „agresszív" lépések mellett egyedül a harmadik kate
gória, „a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető cselekmények" adhat az államkö
zi konfliktusokon kívül más válsághelyzetekre is némi kreativitással alkalmazható ke
retet. így sem találunk azonban az alapokmányban megnyugtató választ arra az 
egyébként az elmúlt években többször is felmerülő kérdésre, hogy mi legyen a nem
zetközi közösség válasza a hidegháború bénító politikai hatásának elmúltával az olyan 
kormányok és politikai rendszerek teremtette kihívásokra, amelyek erőszakot alkal
maznak, vagy szabadjára engedik azt, de nem más államokkal szemben, hanem saját 
állampolgáraik elnyomására, életük tönkretételére és elvételére.

A modern nemzetközi rendszerben a vesztfáliai békekötések óta érvényes alapelve
ket (szuverén egyenlőség és be nem avatkozás) tovább erősítette az 1945-ben beveze
tésre került új, a fegyveres erő alkalmazásának általános tilalmát kimondó alapelv. 
Ugyanakkor ezek az elvek egyre inkább elveszítik a kiemelkedően fontos közösségi ér
tékek és érdekek védelmének eszközeiként meghatározott eredeti feladatukat, és im
már önmaguk váltak célkitűzésekké. Gyakran úgy tűnik, a nemzetközi rendszer leg
fontosabb tennivalója ezen alapelvek mindenáron való fenntartása. Ennek okául az el
vi élű alapvetések kulturális, történelmi és -  különösen a hidegháború alatt -  politikai 
okokból származtatható eltérő értelmezései szolgálhat: „Az alapokmány megtiltja a 
fegyveres erő alkalmazását mint a legvégső rosszat, nem téve különbséget használatá
nak különböző céljai között; a fegyveres erőhöz és annak tilalmához nem egyes célok 
elérésére alkalmas eszközként, hanem legvégső elérendő célként közelít."30 Ezt a 
szemléletet elfogadva és átvéve, a legelterjedtebb értelmezésben a fegyveres erő alkal
mazása tilalmának esetleges megszegésekor a legtöbb véleményalkotó és döntéshozó 
nem tesz semmiféle különbséget a felhasznált erő céljai között, kivéve az önvédelem és 
a kollektív fellépés szentesített eseteit.

Egy másik -  kisebbségben lévő -  álláspont szerint az ENSZ Alapokmányának 2. cik
ke 4. szakaszában megfogalmazott tilalom nem általános és átfogó, hanem feltételes. 
A vonatkozó rendelkezés csupán szabályozza, előírja azokat a feltételeket, amelyek 
megléte esetén a fegyveres erő bevetése nem megengedhető, és ezzel -  azokban az ese
tekben, amikor a feltételek nem állnak fenn -  az erő alkalmazására lehetőség nyílik. 
Ezek szerint az erő ilyen alkalmazásának két legkézenfekvőbb példáját említi az 
alapokmány az önvédelem és kollektív biztonsági intézkedések esetében.

Az államok által megvalósított gyakorlat -  minden elvi nyilatkozat és állásfoglalás el
lenére -  megerősíteni látszik a kiterjesztő értelmezés állításait: „Evek során különböző 
kormányok és jogtudósok azzal érveltek, hogy a fegyveres erőt jogszerűen lehet alkal
mazni egy állam saját polgárainak külföldi megvédésére vagy kimenekítésére, az elnyo
mott népek gyarmati uralom alóli felszabadítására, a terrorizmus elleni harcra és az em-
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béri jogok súlyos megsértésének megszüntetésére."31 Ezek közül természetesen ez eset
ben bennünket az emberi jogok durva megsértésével szemben alkalmazott fegyveres be
avatkozás érdekel. A kisebbségi álláspont szerint tehát igenis jelentős különbség létezik 
a fegyveres erő használatának az alapokmányban kijelölt két esettől eltérő alkalmazásai 
között is. Azokban az esetekben, amikor nem állnak fenn az alapokmány vonatkozó 
2. cikk 4. pontjában megnevezett feltételek: a politikai függetlenség vagy a területi épség 
megsértésével, valamint magával az alapokmány céljaival össze nem egyeztethető mó
don megvalósuló fegyveres fellépés, nem kerülhet sor a nemzetközi jogrend alapelvének 
megsértésére, nem következhet be a feltétlen érvényesülést kívánó tilalom megszegése.

A nem ze tkö zi kapcsolatok „szent tehene": az állam ok politikai függetlensége  
és terü le ti egysége
Az emberi jogokat súlyosan és tömegesen megsértő kormányok zavartalan garázdál
kodását egy emberiességi célú fegyveres beavatkozás valóban veszélyezteti. A saját la
kosságának egy részével harcban álló kormányok azonban csupán egyetlen ismérvét 
képviselik a független államiságnak. Amennyiben a lakosság egy részének az érdeké
ben, az ő védelmükben lépnek fel a nemzetközi közösség cselekedni akaró és képes ál
lamai, akkor ez tényleges fenyegetést jelenthet a jogsértő kormányzatra, de nem a 
célország politikai függetlenségére és területi integritására. Az alábbi összefoglalás 
megkönnyíti a következtetés levonását: „Mivel a humanitárius intervenció nem törek
szik sem területi változtatásra, sem az érintett állam politikai függetlenségének meg
kérdőjelezésére és nem csak hogy nem összeegyezhetetlen az ENSZ céljaival, hanem 
összhangban is áll az alapokmány alapvető fontosságú, feltétlen érvényesülést kívánó 
normáival, torzítás lenne azt állítani, hogy azt [a humanitárius intervenciót -  A  szerző\ 
a 2. cikk 4. szakasz megakadályozná."32

Politikai függetlenségére azért nem fenyegető, mert a meggátolni igyekezett jogsér
tések -  a korábbiakban már elmondottak értelmében -  nem részei egyetlen állam cse
lekvési szabadságának sem, hanem az állam eszközeivel történő gátlástalan visszaélés 
példái. Be kell azonban ismernünk, hogy egy humanitárius beavatkozásnak lehetnek 
a szándékoktól és célkitűzésektől eltérő következményei is. „Lehetséges-e egy szaka- 
dár mozgalom által vezetett etnikai kisebbség megvédése a központi kormányzat el
nyomásával szemben anélkül, hogy egyúttal támogatnánk és bátorítanánk -  legalább 
de facto, ha nem is de jure -  függetlenségi küzdelmüket?"33 Ennek dilemmáit kellőkép
pen szemlélteti a Koszovó máig rendezetlen nemzetközi helyzete és jövőbeni státusa 
körül gomolygó bizonytalanság. Ha azonban az intervenció után a korábban üldözött 
kisebbség önálló, az elnyomó többségi államtól független létre törekszik, akkor az nem 
a humanitárius beavatkozás „bátorító eredménye", hanem a humanitárius interven
ciót kiváltó válsághelyzet okainak és az egész drámai folyamat elidegenítő megpróbál
tatásainak egyenes következménye.
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Az intervenció célállamának területi egységét pedig azért nem veszélyezteti, mert a 
humanitárius kényszerintézkedések mozgatórugói és céljai jogi értelemben nem terri
toriális jellegűek, csupán egy adott területen, térségben elkövetett kiemelkedően dur
va nemzetközi jogsértések felszámolása céljából egy bizonyos konkrét terephez kötőd
nek. A külföldön közvetlen életveszélybe került állampolgáraik védelmére fegyveres 
erővel siető államok esetét elemezve elhatárolható egy szuverén állam területi egysé
ge elleni sérelem esete más hasonló, de lényegében mégis különböző helyzetektől.

Az alábbi okfejtés figyelemre méltó tisztasággal megragadja a szuverenitás megsértése és 
egy állam területi egysége ellen intézett támadás között meghúzódó meghatározó különb
séget: „Könnyen belátható, hogy akár egyetlen repülőgép támadása egy ország ellen a meg
támadott állam területi integritása elleni fegyveres erő alkalmazásának minősül. Ugyan
ilyen egyértelmű a válasz akkor is, amikor egy állam katonai beavatkozása nem egy másik 
állam ellen irányul, hanem csupán a fenyegetett állampolgárainak kimenekítését célzó had
műveletre kerül sor? Valóban egy állam területi egységét érintő fegyveres fellépés esetével, 
nem pedig a szuverenitásának megsértésével -  éppen úgy, mint, amikor egy polgári repü
lőgép engedély nélkül lép be egy másik állam légterébe egyértelműen megsértve annak 
szuverenitását -, de még nem az állam vagy területi egysége elleni támadással állunk szem
ben. Úgy tűnik, hogy az állam ellen ellenséges szándéktól kísért és a mentőakcióhoz szük
séges szintet meghaladó katonai tevékenység különbözteti meg a szuverenitás megsértését 
a területi egység elleni támadástól. (...) Az az állítás, mely szerint a humanitárius interven
ció nem sérti meg az alapokmány 2. cikk 4. szakaszát, logikailag nem korlátozható csupán 
[egy állam -  A  szerzői saját állampolgárok megvédésére. Akár megsértik az ilyen tevékeny
ségek az alapokmány 2. cikk 4. szakaszát, akár nem, semmi sem múlik azon, hogy a meg
mentettek az [beavatkozó -  A  szerző] állam polgárai-e vagy sem."34

A  h u m a n itá riu s in tervenciók feladatai
Külső fegyveres beavatkozások és/vagy komplex béketámogató hadműveletek során 
humanitárius célú feladatok széles körének ellátása válhat szükségessé:

• a humanitárius segítség és ellátás szükséges biztonsági körülményeinek kialakí
tása (Burundi 2004, Szomália 1992, Haiti 2004);

• a menekültek és elűzöttek önkéntes visszatérése biztonsági feltételeinek megte
remtése (Burundi 2004, Kongó 2003-, Elefántcsontpart 2004);

• az ENSZ, valamint a humanitárius szervezetek és szállítmányok védelme és cél
ba juttatásuk biztosítása (Szomália 1992, Bosznia 1992-95, Ruanda 1994);

• a Biztonsági Tanács által meghatározott „biztonságos menedékek és övezetek" 
védelme (Eszak-Irak 1991, Bosznia 1993-95, Ruanda 1994, Kongó 2003);

• a szemben álló felek manővereinek megakadályozása a mozgásuk és katonai te
vékenységük korlátozásával légtérzárlat vagy földi karantén segítségével (Eszak- 
Irak 1991, Bosznia 1993-95);
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• fegyver- és hadianyag-utánpótlási forrásaik és útvonalaik elzárása a válságövezeten 
belül, valamint azon kívül is nemzetközi embargók bevezetésével (Bosznia 1992-95);

• a hadban álló helyi eró'k lefegyverzése vagy fegyvereik begyűjtése (Szomália 
1992, Bosznia 1994-95);

• az eszkalációs folyamatok megállítását szolgáló büntető', valamint a polgári la
kosságot célzó erőszakos lépéseket feltartóztató csapások (Bosznia 1995, Koszovó 
1999);

• a kulcsfontosságú kormányzati infrastruktúra, elsősorban a repterek és a kikötők 
biztosítása (Libéria 2003);

• bizonyos terület ideiglenes ellenőrzés alá vonása (Észak-Irak 1991-ben);
• külföldi állampolgárok és nemzetközi szervezetek képviselőinek kimentése (Szo

mália 1992-93);
• a menekültek és elűzöttek visszatérésének biztosítása (Ruanda 1994).35
Megállapítható, hogy a humanitárius intervenció megjelölés alatt összegyűjtött kü

lönböző lehetséges feladatok meglehetősen nagy hasonlóságot mutatnak a kollektív 
biztonság helyreállítására hivatott „békekikényszerítési" intézkedések tartalmával.36 
A fegyveres nemzetközi kényszerítő akciók mindkét típusánál a foganatosított intéz
kedésekkel -  politikai és katonai következményeiket tekintve -  a nemzetközi közösség 
gyakorlatilag „hadat üzen" a nemzetközi jogi kötelezettségeit súlyosan megsértő ál
lamnak vagy fegyveres csoportoknak.

A  végrehajtók
Amint azt a Biztonsági Tanács határozatainak betartatásáról készült jelentés már né
hány nemzetközi intervencióval és békefenntartó hadművelettel ezelőtt megállapítot
ta, a „fellépésre készek alkalmi koalíciói" lehetnek az agresszió, valamint a kirobbant 
konfliktusok eszkalációjának és terjedésének leghatékonyabb visszatartói.37 Az Egye
sült Nemzetek Szervezetének szembe kell néznie az alapokmány 24. cikkében a nem
zetközi béke és biztonság fenntartásáért viselt „fő felelőssége", valamint határozatai
nak betartását szükség esetén kikényszerítő önálló eszközeinek hiánya között feszülő 
ellentmondással. Ennek áthidalására az elmúlt évek előzetes felhatalmazással indult 
(például Kuvait, Szomália, Bosznia, Macedónia, Ruanda, Albánia, Kelet-Timor) vagy 
utólag jóváhagyott (Libéria, Sierra Leone, Közép-afrikai Köztársaság, Koszovó) kato
nai fellépéseinek majdnem mindegyikét (Haiti alkotmányos rendjének helyreállítását 
kivéve) többnemzetiségű „koalíciós erők" hajtották végre. Ezek alapján megállapítha
tó, hogy „tettre kész államok" alkalmanként változó összetételű csoportjai vagy a re
gionális biztonsági szerveződések tűnnek a nemzetközi fenyegetéssé váló komplex 
válsághelyzeteket kezelni képes és ténylegesen alkalmazható megoldásnak.

Az alapokmány VII. fejezetében biztosított jogköreinek fegyveres erő alkalmazására 
is felhatalmazó mandátumok formájában történő delegálásával a Biztonsági Tanács
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még egy állandóan rendelkezésre ENSZ-haderő nélkül is működésbe hozhatja a kol
lektív biztonság fenntartásának rendszerét. Ugyanakkor a nemzetközi béke és bizton
ság helyreállításának „alvállalkozásba adásával" az ENSZ központi szerepének ellátá
sa tagállami cselekvési hajlandóságtól és eseti megfontolásoktól válik közvetlenül füg
gővé. A BT kollektív biztonsági jogérvényesítő döntései csak bizonyos feltételek meg
léte esetén végrehajthatók. Csak akkor, ha a szóba jöhető -  megfelelő katonai eszközök
kel és felkészültséggel rendelkező -  tagállamok saját egyedi megfontolásaik alapján 
elég veszélyesnek tekintik a szóban forgó válsághelyzetet és/vagy kellő felelősséget 
éreznek az őket közvetlenül nem érintő vészhelyzetek elhárításáért.38

A Biztonsági Tanács fegyveres erő alkalmazása során
• agresszió visszaverése (Kuvait, 1991);
• békemegállapodások végrehajtásának katonai védelme (Közép-afrikai Köztársa

ság, 1996-97) nemzetközi megfigyelők és átmeneti kormányok védelme (Macedó
nia 2001-2003, az IFOR mint nemzetközi „pretoriánusok" Afganisztánban, 2001—)

• „második generációs békefenntartás" (Bosznia, 1992-93);
• konfliktusok utáni békeépítés (Bosznia -  IFOR/SFOR/EUFOR 1995-, Koszovó -  

KFOR 1999-);
• humanitárius védelem és intervenció (Szomália 1992, Libéria 1990-92, Bosznia 

1995, Ruanda 1994, Albánia 1997, Sierra Leone 1997-1998, Koszovó 1999, Kelet- 
Timor 1999-2000) céljával adott előzetes felhatalmazást vagy néhány esetben utó
lagos jóváhagyást.

A kollektív biztonság megőrzésének vagy helyreállításának mint határozatokban 
delegált feladatok -  és az azokat megalapozó mandátumok -  végrehajtására négy kü
lönböző módon kerülhet sor.

A Biztonsági Tanács az elképzelhető legszélesebb körű mozgósítást és tevőleges 
hozzájárulást elérni kívánó általános felhatalmazást ad a tagállamok összességének. 
Ezzel a nemzetközi közösség minden tagjának lehetőséget ad egyéni vagy regionális 
szintű kollektív intézkedések foganatosítására a nemzetközi békét és biztonságot ve
szélyeztető vagy azt megsértő körülmények felszámolása érdekében. Ezt illusztrálták 
a Kuvait elleni iraki invázióról (1990-ben)39 vagy Bosznia-Hercegovináról a konfliktus 
első éveiben (1992-ben és 1993-ban) elfogadott határozatok.40

A mandátumot kifejezetten a beavatkozásra kész és azt felajánló államok kapják, 
amelyek önálló erőként ENSZ irányítás nélkül, csupán a főtitkárral együttműködve 
lépnek fel. (Például ilyen jogosítványt kapott Franciaország, amely Szenegál részvéte
lével az ottani ENSZ-erők -  UNAMIR -  megerősítéséig átmeneti időre kapta megbíza
tását egy humanitárius célú erélyes katonai fellépésre.41)

A mandátum érvényesen csak a nemzetközi fellépéshez szükséges hozzájárulást fel
ajánló államokra terjed ki -  miközben az nincs megjelölve -  és a BT kifejezetten üdvöz
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li és elfogadja valamely tagállam felajánlását a nemzetközi erők fellépésének megszer
vezésére és vezetésére. Tehát a felhatalmazást azon ország vagy országok csoportja 
kapja, amelyek a fellépés vezetését magára vállaló állam parancsnoksága alatt vesznek 
részt a többnemzetiségű erők akciójában. Ezt a megoldást alkalmazta a Biztonsági Ta
nács Albánia esetében (Hajnal hadművelet, 1997),42 Kelet-Timoron (1999-2000)43 és az 
Afganisztánnak nyújtott nemzetközi katonai támogatás (ISAF, 2001—) biztosításakor.44

Regionális szerveződéseknek (szervezeteknek vagy biztonsági-védelmi szövetsé
geknek) a fegyveres erő alkalmazásával járó konfliktusrendezési szerepvállalása kínál 
lehetőséget a BT határozatainak érvényesítésére. Az alapokmány VIII. fejezetének ren
delkezései -  52., 53. és 54. cikkek -  kifejezetten felhívják a Biztonsági Tanácsot a kollek
tív biztonság regionális eszközeinek igénybevételére. A NATO sokáig halogatott, de 
végül a kellő eréllyel és erővel végrehajtott boszniai katonai beavatkozása 1995-ben, il
letve a 2001 augusztusa óta Macedóniában vállalt (és 2003-ban az Európai Unió által 
átvett) biztosító szerepe bizonyította a BT kényszerítő jogkörei regionális szervezetek
hez történő delegálásának előnyeit. Azonban az elmúlt évtized jogi értelemben legvi
tatottabb humanitárius célú nemzetközi fegyveres beavatkozására -  az 1999-es Jugo
szlávia elleni NATO-légi háborúra -  és még néhány azt megelőző, bár kevésbé feltűnő 
esetre (Libéria 1990-92 és Sierra Leone 1997-98,) regionális szervezetek előzetes felha
talmazás nélküli kollektív, de egyoldalú akciójaként került sor. Tehát sajátságos módon 
az alapokmány kínálta egyértelmű illeszkedési lehetőség ellenére, éppen néhány a re
gionális béke és biztonság fenntartásának érdekében cselekedni „kész és képes" szer
vezet intézte a leglátványosabb kihívást a nemzetközi biztonság ENSZ-központú jogi 
rendje ellen. A BT azonban a katonai intervencióik eredményeinek utólagos elfogadá
sával és határozattal történő megerősítésével a formailag jogszerűtlen lépéseiket a kol
lektív biztonsági rend keretei közé helyezte.45

Rövid értékelés: az emberiességi beavatkozás 
mint nemzetközi konfliktusrendezési alapkezelés

K özvetlen  eredm ényei
Az előző fejezetben felsorolt feltételek együttes megléte esetén a humanitárius célokért 
végrehajtott fegyveres beavatkozás az egyetlen igénybe vehető megoldás lehet a sú
lyos és tömeges jogsértések leállítására. Úgy tűnik, hogy a katonai eszközök határozott 
alkalmazása a látszólagos paradoxon -  a humanizmus és a fegyveres erőszak össze- 
egyeztethetetlensége -  ellenére a megfelelő eseti megoldás lehet az emberiességi nor
mák érvényesítésére és tiszteletben tartásuk kikényszerítésére. Ennek érdekében azon
ban nem elegendő biztosítani a nemzetközi intervenció humanitárius motívumainak
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kezdeti dominanciáját, hanem a beavatkozás kimenetelének, eredményeinek is huma
nitárius jellegűnek kell lenni. Mindenesetre ez lenne a kívánatos. Bármely humanitá
riusnak tekinthető fegyveres erőre támaszkodó nemzetközi intervenció meghatározá
sában egyforma jelentőséggel bírnak az indítékai és az eredményei is.

Közvetlen humanitárius eredménynek számít a szenvedő áldozatok megpróbáltatá
sainak enyhítése a vérengzések, az etnikai tisztogatások, a népirtás megfékezésével 
vagy a harcoló felek között rekedt polgári lakosságnak szánt segélyek eljuttatásával.

Az emberiességi beavatkozások sikere szempontjából döntő fontosságú a humani
tárius célok érdekében katonai erőt mozgósítók kezdeti elszántsága és a beavatkozás 
eredményeinek politikai, valamint gazdasági eszközökkel történő alátámasztása irán
ti elkötelezettsége. A nemzetközi közösség közös -  emberi és humanitárius jogi -  alap
normáinak védelme érdekében beavatkozóknak nemcsak az érvényesíteni kívánt érté
kekkel és elvekkel kell tisztában lenniük, hanem a rövid és hosszú távú célkitűzések
kel elérni kívánt végeredményeknek is tisztán ki kell rajzolódniuk számukra. A huma
nitárius válsághelyzetekre adott közvetlen válaszoknak egyensúlyba kell állniuk a 
konfliktus megoldásának stratégiájával és bele kell illeszkedniük a szétzilált közössé
gek újjáépítése előfeltételeinek megteremtésébe.

Az elmúlt évek humanitárius válsághelyzeteire adott eltérő nemzetközi válaszok 
következetlensége és az esetek sajátosságaiból adódó különbözőségek ellenére levon
hatók bizonyos érvényes tanulságok. Ezek meghatározzák a humanitárius interven
ciók alapelveit és alkalmazási kereteit a hidegháború után kikristályosodó új nemzet
közi rendben.

A  hum a n itá riu s  seg ítségnyú jtáson  tú l
A különböző válságok elsősorban humanitárius problémaként történő értelmezése 
egyszerre tükrözte a nemzetközi közösség zavartságát a kibontakozó vallási és etnikai 
konfliktusok bonyolultsága, indulatai és féktelensége láttán, valamint megrendültsé- 
gét és a konfliktusok látszólagos kezelhetetlensége ellenére jelentkező tenni akarását. 
Az emberiességi megközelítés erélytelen formája azonban kiváló alkalmat vagy alkal
manként inkább „kibúvót" kínált a külső szemlélők számára. A kirobbant konfliktusok 
szörnyű következményeinek enyhítésére tett humanitárius lépésekkel próbálták elejét 
venni egy szélesebb regionális bizonytalanság kialakulásának és a még kényelmetle
nebb problémák felbukkanásának. Inkább érdemes az áldozatokat -  feltéve, hogy ez 
lehetséges -  a saját hazájukban, otthonaikhoz minél közelebb ellátni, mintsem a mene
kültek tömegéről más országok területén felállított táborokban kelljen gondoskodni, 
súlyosbítva a befogadó ország sok esetben egyébként sem túl könnyű helyzetét.

A „legkisebb közös többszörösként" megjelenő készség a közös, lehetőleg multilate
rális formában történő humanitárius segítségnyújtásra az eltérő érdekekkel, különböző 
aggályokkal és képességekkel rendelkező államok viszonylag alacsony kockázatválla
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lási hajlandóságát tükrözi. Sokkal könnyebb meghozni egy pártatlan humanitárius se
gítségnyújtásról szóló döntést, mint elfogadni egy, a válság lényegét érintő' és a valódi 
természetét kezelni képes konfrontativ válaszadási javaslatot.46 Az erőforrásokat nem 
katonai célokra mozgósító, csak a humanitárius segélyek célba juttatására összpontosí
tó nemzetközi részvétel legtöbb esetben, habár csak időlegesen, de mégis alkalmas fe
lületi katasztrófaelhárító válasznak tűnhet a humanitárius szükséghelyzetet kiváltó vál
ság tényleges kezelésére vagy megoldására tett lépések nélkül is. Kritikus megközelíté
sek szerint az önmagukban egyébként hasznos és nemes humanitárius lépések könnyen 
válhatnak a válságrendezést lehetővé tévő komolyabb és bonyolultabb politikai dönté
sek elkerülésére alkalmas illúziókká vagy azok halogatására szolgáló pótcselekvéssé.

Ezek a deklaráltan pártatlan és csupán humanitárius célokat szolgáló nemzetközi 
fellépések sokszor nem váltják be a hozzájuk fűzött -  a kényszerű közvetlen részvétel 
elkerülésében bizakodó -  reményeket sem. Nem lehet ugyanis csupán karitatív dönté
seket hozni és egyoldalúan elkerülni a politikaiakat olyan helyzetekben, amikor az em
beriesség szavát a helyszínen elnyomja az erkölcsi relativizmus és cinikus hatalmi 
pragmatizmus vezérelte csatazaj. Az elmúlt évek során a különböző nemzetközi hu
manitárius szervezeteket és NGO-kat többször magukra hagyták az olyan válságok 
kezelésében, amelyek elsődleges ismérveik ellenére lényegében nem humanitáriusak, 
hanem természetüket, kiváltó okaikat és céljaikat tekintve egyértelműen politikaiak 
voltak. Minden esetben világosan megmutatkoztak a humanitárius segélyakciókkal el
érhető eredmények korláti. Erre az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) 
2000. évi átfogó jelentése is egyértelműen felhívja a figyelmet. „A sürgősségi segélymű
veleteket nem szabad a konfliktusok gyökereit jelentő problémákra választ adó, jól 
időzített és határozott politikai akciók helyettesítőiként kezelni."47

A  h u m a n itá r iu s  in tervenciók „hatósugarának" és közvetlen  céljainak tisztázása  
A humanitárius intervenció elutasítása a felmerülő jogi bizonytalanságok mellett, látszólag 
a gyakorlati alkalmatlanságának vagy nem kívánatos következményeinek hangoztatására 
is alapozható. Ez azonban a nemzetközi konfliktuskezelés módozatainak és eszközeinek 
általános, de különösen a humanitárius célú beavatkozások lényegi értelmének és céljai
nak félreértését tükrözi. A emberiesség legalapvetőbb normáinak védelme és betartásának 
kikényszerítése csupán a nemzetközi közösség rendelkezésére álló „elsőségéi- nyújtási esz
köznek" tekinthető. Alkalmazása azokban a vészhelyzetekben „javallott", sőt kimondottan 
szükséges, amikor az emberi és humanitárius jogi normák kirívó megsértése következté
ben bekövetkezett „tömeges humanitárius baleset" áldozatainak ellátása és megmentése 
érdekében rendkívüli és késlekedést nem tűrő intézkedések válnak szükségessé. Azonban 
a segítségnyújtás azonnali formájától természetesen nem várható el egy átfogó gyógyító 
vagy „regeneráló kezelés" eredményeinek elérése. Sem a komplikált „társadalmi sérülé
sek" okai és azok közvetlen felszámolása, sem pedig a „sérült közösségek általános egész

2004. ősz-tél 177



Törő Csaba

ségi állapota" nem kérhető számon a rögtöni „helyszíni kezelésről" gondoskodó „mentő
osztagtól". Az egyetlen feladat, amire ilyenkor vállalkozni lehet, az életveszély közvetlen 
okainak elhárítása és minden további segítségnyújtás elemi feltételeinek -  például a „sérül
tek" megmentése -  megteremtése addig, amíg biztonságba nem kerülnek.

Ugyanilyen módon egy humanitárius célú katonai akció természetesen nem elégsé
ges eszköz az elmérgesedett konfliktusok rendezéséhez vagy azok alapvető okainak 
megszüntetéséhez. Az erkölcsi kötelesség és a nemzetközi biztonsági megfontolások 
által egyaránt indokolt beavatkozások a polgári lakosság öldöklésének megállítása, va
lamint az elemeknek kiszolgáltatottak megmentése érdekében akkor is megindíthatok, 
ha nem egy tartós és azonnal elérhető rendezés vagy béke biztosítása a közvetlen cél
juk. Ezek a nemzetközi fellépések nem az elkeseredett konfliktusok súlyos alapkérdé
seinek -  politikai függetlenség, nemzeti önrendelkezés, etnikai szállásterület vagy fenye
gető  demográfiai folyamatok -  megválaszolására hivatottak. Csupán bármely rövid 
vagy hosszú távú megoldás alapvető feltételét teremtik meg a civil lakosság lemészár
lásának, elűzésének és éhhalálának megállításával, amint ez az észak-iraki és Szomá
liái beavatkozások indokaként is szerepelt.

A továbblépés a humanitárius fegyveres kényszertől a konfliktusrendezést biztosító 
békefenntartás és „békeépítés" felé -  amint erre Koszovó esetében a KFOR és az 
UNMIK telepítésével sor került -  vagy a visszatérés a békefenntartáshoz és államépítés
hez -  mint Boszniában a daytoni megállapodást követően érkező IFOR/SFOR -  kizá
rólag az emberi jogok minimumának biztosítását követően képzelhető el. A katonai be
avatkozások után a korlátjait elveszítő erőszakkal szembeni nemzetközi elkötelezett
ség és figyelem egyértelmű jeleként és az emberiességi kötelezettségek betartásának 
biztosítékaként a legtöbb esetben szükséges lehet egy ütőképes nemzetközi biztonsági 
jelenlétre. Ez már azonban a konfliktusrendezés folyamatának következő, jogilag és 
politikailag elkülönült fázisának alátámasztására szolgál.

„ N em zetközi elsősegély"
A humanitárius intervenciók céljainak meghatározása során a szenvedő és üldözött la
kosság védelmének biztosítása -  protektiv funkció -  mellett a beavatkozások megelőző 
-  preventív szerep -  hatásait is számításba kell venni. A legerőteljesebb konfliktuskeze
lési eszköz, a kollektív biztonság fegyveres kikényszerítésének egyik különleges alkal
mazási formájaként, az emberiességi beavatkozások a leghatásosabb ellenszer szerepét 
tölthetik be a politikaiakkal egybefonódott humanitárius válságok közvetlen okainak 
és azonnali következményeinek elhárításában. A fegyveres erő humanitárius célú al
kalmazása többször döntőnek bizonyult a drámai módon súlyosbodó vagy már telje
sen kibontakozott humanitárius vészhelyzetek felszámolásában.

A komplex válsághelyzetek embertelenségeit megszüntetni igyekvő beavatkozások
nak egyesíteniük kell a humanitárius és a katonai funkciókat, miközben a politikai kö
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vetkezmények (például önrendelkezési igények és etnikai együttélés) sem hagyhatók 
figyelmen kívül. Azok rendezését azonban a közvetlen humanitárius feladatoktól elvá
lasztva meg kell őrizni a konfliktusrendezési folyamat következő felvonása számára. 
A többnemzetiségű és egyszerre több célt is kitűző emberiességi intervenciók felada
taik sokszínűségét, a beavatkozás mélységét és a politikai rendezések alapvető feltéte
leinek kikényszerítését illetően határozottan különböznek minden más nemzetközi jo
gilag lehetséges külső katonai fellépéstől.

Egy kiszélesedő és más módon megfékezhetetlen erőszakos konfliktus humanitá
rius intervención keresztül végrehajtott nemzetközi megelőzése vagy mielőbbi megfé
kezése beláttatja az embertelenségek elkövetőivel a későbbi konfliktusrendezéshez 
szükséges kudarcukat, valamint erkölcsileg és jogilag egyaránt megfosztja őket meg
engedhetetlen eszközeiktől. Ugyanis az emberiesség minimális normáinak külső fegy
veres kikényszerítésével a belső erőszak céljai -  valamely etnikai és/vagy vallási kö
zösséghez tartozó polgári lakosság megsemmisítése és elűzése -  többé már nem elér
hetők és az eredeti tervek megvalósíthatatlanná válnak. Miután a humanitárius inter
venció -  feltételezve egy folytatódó nemzetközi részvételt -  ellehetetlenítette az egész 
konfliktus lényegét meghatározó törekvéseket, egyszerűen nem marad esély a kitűzött 
politikai, katonai, gazdasági és etnikai célok sikeres elérésére. Ezért tekinthető egy hi
teles és erélyesen végrehajtott emberiességi célú katonai beavatkozás az alapvető em
beri jogi normák mellett a béketeremtés és konfliktusrendezés előfeltételének is.

Összegzés

Sem a nemzetközi jog egésze, sem pedig az ENSZ Alapokmánya nem nyugszik kizáróla
gosan az államok szuverenitásának, a belügyeikbe való be nem avatkozásnak és a fegyve
res erő alkalmazása tilalmának az elvein. Az emberi jogok és az emberi méltóság tisztelet
ben tartása és védelme szintén a jelenlegi nemzetközi rendet meghatározó és az előzőeket 
kiegészítő alapelvvé vált az elmúlt fél évszázad során, amely látványos megerősítést nyert 
az elmúlt évtizedben a hidegháborús nemzetközi dermedtség és tehetetlenség állapotának 
elmúltával. Az emberi jogi normák érvényesülése és a jog uralma számtalan területen ki
bontakozó térhódításának fenntartása és további erősítése az egyetemes nemzetközi jog
rend egyik -  már az alapokmányban is meghatározott és a közelmúltban tényleges érvé
nyesülést elérő normájaként -  központi céljává vált. Ezen törekvés következetes és jelentős 
érdekütközéseket is kiváltó megvalósításának rendkívüli esetekben alkalmazható eszköze
ként egyre inkább az emberiességi célú fegyveres intervenció válik a humanitás és a nem
zetközi biztonság követelményeinek végső biztosítékává.

Azokban az esetekben, amikor a felállított feltételrendszernek megfelel, a legitim be
avatkozás morális és racionális követelménye erősebbnek bizonyulhat minden más

2004. ősz-tél 179



Törő Csaba

nemzetközi jogi korlátnál és alapelvi kötelezettségnél. „Miközben senki sem állítaná, 
hogy a beavatkozás minden alkalommal igazolható, amikor egy állam megsérti az em
beri jogokat, a nemzetközi jog nem követelheti meg, hogy az államok területi integritása 
és szuverenitása tiszteletben tartásának minden esetben elsőbbséget kell kapnia az em
beri élet és jogok védelmével szemben, függetlenül attól, hogy milyen súlyosan sérti meg 
azokat a szóban forgó állam."48 Nincs konszenzus a nemzetközi közösségben a humani
tárius intervenció jogának létezéséről vagy kialakulásának feltételeiről. Habár kétségte
len vita övezi, a nemzetközi jog azonban nem kívánja meg az egyhangúságot az államok 
közötti különböző nemzetközi normák és alapelvek létezésének feltételeként. A nemzet
közi jog számos fontos elvének tartalma és érvényessége körül alakultak ki máig sem 
csillapodó viták. Ezek közül néhány -  az államok szuverén jogköreinek határai és a be 
nem avatkozás béklyóinak szakítószilárdsága, a kollektív biztonság univerzális rendjé
nek ígéretei és valóságos válaszai közötti szakadék kockázatai -  átjárja a humanitárius 
intervenció dilemmáit is, összekapcsolódva és egyetlen nagy kérdéskörbe sűrítve azokat.

Az ENSZ Közgyűlésének 54. ülésszakát megnyitó beszédében a szervezet főtitkára 
1999 szeptemberében kitért a nemzetközi rendet fenyegető veszélyekre, amelyeket a 
Biztonsági Tanács részvétele, illetve felhatalmazása nélkül végrehajtott, fegyveres erőt 
alkalmazó, nemzetközi fellépések jelenthetnek. Ennek legfrissebb, legkiélezettebb és 
ezért legnagyobb figyelmet felkeltő példájának a NATO koszovói beavatkozása'bizo- 
nyult. Ugyanakkor határozottan felhívta a figyelmet egy megkerülhetetlen jogi és er
kölcsi dilemmára is. „Ha a ruandai népirtást megelőző sötét napokban és órákban az 
államok egy koalíciója készen állt volna arra, hogy a tuszi nép védelmében fellép
jen, de nem kapott volna azonnali felhatalmazást Biztonsági Tanácstól, félre kellett vol
na-e állnia ennek a koalíciónak, engedve a borzalmak kibontakozását?"49

Az emberiességi célú beavatkozás jogát elvető érvek közül több az 1990-es évek 
rendkívül fontos, az egész fogalmat és gyakorlatot újraértelmező eseményeit megelő
ző időszak kifejezéseiből és szempontjaiból épül fel vagy a humanitárius intervenció
nak a segélyek biztosítására leszűkített értelmezésén alapul. A nemzetközi jog céljai
nak logikája és az utóbbi évek gyakorlatának meghatározó súlya a humanitárius inter
vencióhoz való jog kialakulásának javára billenti a mérleg nyelvét. Habár az államok 
közösségének a rendkívüli humanitárius válsághelyzetekre adott válaszai megerősítik 
egy ilyen jog létrejöttét, továbbra is a viták középpontjában marad annak eldöntése, 
hogy vajon ez a jogosultság kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezetét vagy annak 
tagállamait is megilleti-e.

P ost scrip tum
Az ENSZ főtitkára által benyújtott, a hatvanadik, jubileumi ülésszak alkalmából még 
aktuálisabbnak tűnő elkerülhetetlen átfogó elvi, intézményi és politikai reformtervezet 
egyik sarkalatos kérdése éppen a nemzetközi közösség kollektív biztonsági felelőssé
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gét és beavatkozási lehetőségeit érinti.50 A biztonság, az emberi jogok és a fejlődés hár
masa köré kiépített megújulási javaslat éppen az ENSZ és a tagállamok közötti új kon
szenzus és alkalmi feladatmegosztás lehetőségét kívánja a kor könyörtelen tanulságai
hoz igazítani. A javaslat következményei a 191 tagállamnak az ENSZ őszi, hatvanadik 
ülésszaka előtti viták és egyeztetések eredőjeként jelennek meg. Egy felvilágosult és lé
nyegre törő nemzetközi vita során, valamint az ENSZ jelentőséget és hasznos hozzájá
rulási képességét fenntartani szándékozó döntések esetében nem kerülhetők ki a hu
manitárius intervenció dilemmái és eddigi tanulságai sem.
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Résumé

In terna tiona l E m ergency C onflic t M anagem ent: The A n a to m y  o f H u m an ita rian  
A rm ed  In terven tio n s

The number and complexity of humanitarian emergencies have steadily multiplied 
and become regretably familiar marks of the international political landscape. Beyond 
their sorrow human aspects, humanitarian crises have turned out to be inescapably 
political and security issues of great international concern.

The fundamental transformation of the nature of internal -  non-international - 
armed conflicts is due to the significant shift in the motivation and purpose of violence 
towards some cynical and unashamed form of barbarism. The humanitarian, political 
and security aspects bound together in the most prevalent form of violent conflicts 
resulted in the rise of the challenge of complex emergencies and the search for 
interenational responses to the attack on the fundamental norms of humanity.

As the consequence of truly shocking examples (Bosnia and Rwanda) of brutality 
and the inefficency of external actions and involvement, the demand for international 
assistance through protection and coercion grew stronger and louder. Humanitarian 
intervention as one specific form of collective actions seemed an inevitable and more 
adequate answer to the ongoing tendencies. New distinctions (between classic 
"consensual relief operations" and forceful "intervention for humanitarian purposes"), 
notions ("humanitarian security") and legal concept ("right to humanitarian assistance 
and its imposition on those in defiance of it") emerged and shaped the direction of the 
ongoing debate.

The dilemmas that determined the international resitance to and the politico-legal 
controversy about humanitarian military operations have not yet been settled. The 
evolving practice of the post-Cold War age has already provided instances of 
international humanitarian actions with various mandates and legal grounds (with 
UN Security Council mandate and without prior authorisation as well) and diverse 
forms of participants (occasional coalitions or regional organisations alike).

Internationale E rste  H ilfe z u m  U m gang  m it den K onflikten: die A n a to m ie  der 
hum anitären  bew affneten  E ingriffe

Die Zahl und die Komplexität der humanitären Notsituationen stiegen immer mehr an 
und sie wurden zu einem bedauerlich häufigen Element des politischen Lebens. 
Neben den traurigen menschlichen Gesichtspunkten wurden die humanitären Krisen 
zu unausweichlichen politischen und Sicherheitsfragen auf internationaler Ebene.
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Resume

Die Natur der internen -  nicht internationalen -  bewaffneten Konflikte hat sich 
grundlegend verändert, sie verschiebt sich immer mehr in Richtung der zynischen und 
barbarischen Gewalt hin. Die humanitären, politischen und Sicherheitsgesichtspunkte, 
die in den gewaltsamen Konflikten zusammen erscheinen, machen das internationale 
Eingreifen immer komplizierter.

Die Folge der tatsächlich schockierenden Beispiele (Bosnien und Ruanda) der 
Unwirksamkeit der brutalen und äußeren Aktionen ist die Forderung, dass die 
internationale Hilfeleistung wirklich je effizienter zu organisieren ist. Der humanitäre 
Eingriff als eine Form des kollektiven Auftretens scheint unvermeidlich zu sein und 
eine wirklich entsprechende Antwort auf diese Erscheinungen darzustellen. Neue 
Formulierungen bildeten sich heraus, wie z. B. einen Unterschied zu machen zwischen 
den „auf dem klassischen Einvernehmen beruhenden Hilfsaktionen" und dem „mit 
Gewalt vorgenommenen Eingriff im Interesse der humanitären Ziele", oder aber 
haben sich neue juristische Kategorien herausgebildet, wie z. B. „das Recht auf 
humanitäre Hilfe und sein Aufzwingen jenen gegenüber, die diese zurückweisen".

Die mit den humanitären militärischen Aktionen zusammenhängenden Dilemmas 
und politisch-juristischen Diskussionen existieren aber immer noch. Die Praxis der 
Epoche nach dem Kalten Krieg hatte aber zahlreiche solche internationale humanitäre 
Aktionen mit sich gebracht, die auf verschiedenen Mandaten und juristischen 
Grundlagen beruhten (so mit der Ermächtigung durch den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen oder ohne diese) und auch der Kreis der Teilnehmer wechselte sehr (ad hoc 
Koalitionen oder regionale Organisationen).
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