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A kisállamok lehetőségei és kihívásai
a 21. században

Garai Nikolett, Koncz-Kiss Júlia, Szalai Máté

Összefoglalás: A tanulmány célja a kötet elméleti és fogalmi ke-
retének felvázolása, három kérdés megválaszolásával. Egyrészt 
definiáljuk a „kisállam” és a „gyenge állam” fogalmát, rávilágítva a 
köztük lévő különbségekre. Másrészt megvizsgáljuk, hogy a kis-
államok külpolitikája tényleg kényszerpályán mozog-e, és meg-
határozzuk e külpolitika fő determináló tényezőit. Harmadrészt 
bemutatjuk a legfontosabb elméleti iskolák (neorealizmus, neoli-
beralizmus, konstruktivizmus) által „elvárt” kisállami viselkedési 
formákat és lehetséges stratégiákat.

Abstract: The aim of the study is to build up the theoretical and 
conceptual framework of the booklet by answering three questions. 
Firstly, we define the concept of “small states” and “weak states”, 
shedding light on the differences between them. Secondly, we 
analyse whether the foreign policy of small states are solely on 
a forced trajectory or not, and thus define its main determinants. 
Thirdly, we present the different forms of behaviour and possible 
strategies anticipated by the three main theoretical schools, 
namely neorealism, neoliberalism and constructivism.

A nemzetközi kapcsolatok vizsgálatának kezdete óta el-
sődlegesen a nagyhatalmak viselkedésére koncentráltak 
a kutatók. Thuküdidész korában Athén és Spárta, az új-

korban az európai nagyhatalmak, a hidegháború folyamán pedig 
elsősorban az Egyesült Államok és a Szovjetunió külpolitikája 
került górcső alá. Ma, a többpólusú posztbipoláris rendszerben 
a fókusz kiszélesedett ugyan, de továbbra is csak a világrendszer 
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gazdasági és katonai pilléreire terjed ki.1 Szinte az összes konf-
liktust és polgárháborút (legyen szó Ukrajnáról vagy Szíriáról) a 
nagyhatalmak összecsapásaként értelmezzük, a helyi, kisebb 
szereplőknek csak másodlagos, harmadlagos szerepet tulajdoní-
tunk.

Ugyanakkor a dekolonizáció következményeként a nemzet-
közi államrendszer döntő többségét kisállamok alkotják, amelyek 
mozgástere az elmúlt évtizedekben addig sosem látott mértékben 
kitágult. A világpolitika intézményesülése, a nemzetközi jog fejlő-
dése, valamint a telekommunikációs és információs forradalom fo-
lyamatosan csökkenti a kapacitásbeli különbségek jelentőségét a 
nagy- és kisállamok között. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a 
formális egyenjogúság keretében fórumot biztosít az összes tagál-
lam számára, a kapcsolattartás költségei a nemzetközi szerveze-
tekhez delegált diplomaták révén drasztikusan lecsökkentek, így a 
regionális és globális ügyekben való jelentékeny részvétel számos 
akadálya elhárult a kisállamok elől.

A nemzetközi kapcsolatok tudománya (International Relations, 
IR) ugyanakkor a mai napig adós maradt a kisállamok viselke-
désének, pontos helyzetének, az előttük álló lehetőségeknek és 
kihívásoknak a szisztematikus bemutatásával.2 A korlátozott erő-
forrásokkal rendelkező kisállamokat a fősodorba tartozó elemzők 
kimondva-kimondatlanul is gyenge államnak tartják, amelyek nem 
tudják érvényesíteni az akaratukat a nemzetközi életben, külpoliti-
kájuk így csak kényszerpályán mozog. Éppen ezért ezen entitások 
irányába sokkal korlátozottabb a tudományos érdeklődés. Ráadá-
sul a kisállamok kutatásához nem állnak rendelkezésre a megfe-
lelő módszertani eszközök sem: a modern IR megszületése óta 
keletkezett legtöbb külpolitikai és nemzetközi elmélet a nagyhatal-
mak viselkedésének vizsgálatára épült, s a legtöbbjüket a kutatók 
nem alkalmazták más államokra. Az amerikai, brit, francia, orosz 
1 Hey, 2003.
2 A korlátozott mennyiségű magyar nyelvű szakirodalomból kiemelhető: Hülvely, 

2003 vagy Szalai, 2014 a.
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stb. kutatók által dominált nemzetközi tudományos közösség nem 
volt érdekelt e hiány megszüntetésében, a kis nemzetek akadémi-
ai elitje pedig – néhány kivételtől (pl. Izland) eltekintve – alulfinan-
szírozottságából és az érdeklődés hiányából adódóan nem tudott/
akart új kutatási irányokat kijelölni.

A jelen tanulmánykötet célja a magyar nyelvű kisállami tanul-
mányok (small state studies) fejlesztése a nemzetközi kapcsolatok 
tudományának keretein belül. Ehhez a vállalkozáshoz a beveze-
tő tanulmány három kérdés körbejárásával járul hozzá. Egyrészt 
megvizsgáljuk, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kisál-
lamok tényleg törvényszerűen gyengéknek tekinthetőek-e, vagyis 
hogy a méret valóban egyet jelent-e a hatalom mértékével. Más-
részt megpróbáljuk megválaszolni a kérdést, hogy a kisállamok 
számára csakugyan korlátozottak-e a külpolitikai lehetőségek – van-e 
tényleges döntési képességük, vagy csak reagálni tudnak a rajtuk 
kívül álló folyamatokra –, és pontosan milyen tényezők határoz-
zák meg a viselkedésüket. Harmadrészt pedig bemutatjuk, hogy 
a három legnagyobb IR-iskola (neorealizmus, neoliberalizmus és 
konstruktivizmus) hogyan tekint a kisállamok helyzetére, és milyen 
ideális külpolitikai stratégiát vázol számukra.

E kérdések megválaszolása mellett a bevezetőben definiáljuk 
a kisállami tanulmányok legfontosabb kifejezéseit, valamint bemu-
tatjuk a kötet szerkezetét.

1. Kisállamok és gyenge államok: fogalmi meghatározás

A kisállamokkal foglalkozó szakirodalom egyik legnagyobb gyen-
gesége a kérdéskör alapfogalmát jelentő kisállam kifejezés meg-
határozásának hiánya. Habár definíciós kihívásokkal a társada-
lom- és politikatudományok szinte összes válfaja rendelkezik, az 
általunk tárgyalandó diszciplína azokhoz képest is nagy lemaradás-
ban van. A kisállamokkal kapcsolatban ugyanis a konceptualizálás 
hiányával nemcsak a fogalmi kategória pontos kritériumainak a 
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leírása válik lehetetlenné, de (mivel a kutatók gyökeresen eltérő 
definíciókat használnak) azt sem lehet pontosan kijelenteni, hogy 
melyek a kisállami tanulmányok legfontosabb kutatási kérdései.

A szakirodalomban már magának a kisállam kifejezésnek 
két, fogalmilag teljesen különálló koncepciójával találkozhatunk: 
az egyik a korlátozott erőforrásokkal rendelkező, a másik pedig a 
nemzetközi kapcsolatokban a hatalom hiányával és saját gyenge-
ségével szembenézni kényszerülő államokat foglalja magába. A két 
fogalom összemosásával a „méret” és a „hatalom” mint ismérvek 
gyakorlatilag egymás szinonimájává vagy egymás következmé-
nyeivé váltak. Ez a módszertanilag erősen megkérdőjelezhető je-
lenség a nemzetközi tanulmányok történeti fejlődéséből, valamint 
a realizmus dominanciájából ered. A realista iskola – különösen 
a rendszerszintű látásmódot magáévá tevő neorealizmus térhódí-
tásával – gyakorlatilag egyenlőségjelet tett a birtokolt erőforrások 
mennyisége és a hatalomgyakorlás képessége között.

A globalizáció, illetve a posztbipoláris világrendszer kialaku-
lásával ez az egyenlőségjel egyértelműen megkérdőjelezhető és 
megkérdőjelezendő – a kis méret és a gyengeség ma már semmi-
képp sem jár szükségszerűen együtt (lásd 1. ábra).3 Módszertani-
lag az előbbihez kvantitatív, az utóbbihoz kvalitatív jellegű változó-
kat társíthatunk.4 Ez szintén azt mutatja, hogy a leírásukra szolgáló 
fogalmak – kisállam, illetve gyenge állam – eltérő jelenséget foglal-
nak magukba, s azt különböző módokon tudjuk konceptualizálni.

A kisállamok és a gyenge államok két, egymással részleges 
átfedésben lévő csoportot alkotnak; ennek következtében találha-
tunk a nemzetközi rendszerben gyenge és erős kisállamokat, illet-
ve kis- és nagyméretű gyenge államokat is. A méret és a hatalom 
között lehet összefüggés, de ezt a továbbiakban nem tartjuk szük-
ségszerűnek vagy magától értetődőnek.

3 Neumann és Gstöhl, 2004, 7–8. o.
4 Maas, 2009, 66. o.
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1. ábra
A kisállamok és a gyenge államok közötti fogalmi kapcsolat

A két fogalom közös eleme az „állam” kifejezés, amely alatt az 
adott koroknak az államiságra vonatkozó követelményeit teljesítő 
entitásokat értjük. Az államiság négy feltétele a jelenlegi, vesztfá-
liai államrendszerben, a nemzetközi jogi, univerzálisan elfogadott 
meghatározás, a montevideói egyezmény alapján: saját terület; ál-
landó népesség; az adott terület és népesség fölött gyakorolt, más 
államok által elismert főhatalom (kormányzat); a más államokkal 
való kapcsolattartás képessége.5 E feltételek teljesítésén túl a kis-
államok és a gyenge államok között nem feltételezhető automati-
kusan egy definíció szerinti közös jellemző. Az alábbiakban a két 
fogalmat egymástól különállóan mutatjuk be.

1.1. A kisállam fogalma

Ha a vizsgálni kívánt elemzési egységet annak adottságain (mé-
ret és az erőforrások mennyisége), nem pedig képességein és 
külpolitikájának eredményességén (hatalom és minőség) alapuló 
fogalomként kezeljük,6 a kvantitatív módszer alkalmazása a cél-
ravezetőbb, amely az állam számszerűsíthető attribútumaira tá-
maszkodik, és azokat mérve határozza meg a kisállamiságot. 

5 League of Nations. Treaty Series, 1936.
6 Maas, 2009, 72. o.

Kisállamok Gyenge államok
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Ennek során
1. egyrészt beazonosítanak bizonyos objektíven mérhető tu-

lajdonságokat (tipikusan a fizikai méretet, azaz a területet 
és/vagy más anyagi/materiális erőforrásokat, pl. lakos-
ság, gazdaság, katonai kapacitás);

2. másrészt kijelölik azokat a határokat, amelyek meghatá-
rozzák a kis méret szélsőértékét.

Ez utóbbi tekintetében két, egymással ellentétes módszer 
alakult ki: az abszolút és a relatív felfogás. Az előbbi szerint egy 
állam bizonyos mérhető feltételek teljesítésével, vagy egyes jel-
legzetes tulajdonságok megléte révén nyeri el a kisállami státuszt. 
(Ilyen jellegzetesség pl. az 5 millió főnél kevesebb népesség vagy 
a 100.000 km2 alatti terület.) Ilyen esetben a kategória meghatáro-
zása önmagában annak szélsőértékeivel történik – függetlenül a 
többi aktor számától, elhelyezkedésétől, az általuk birtokolt erőfor-
rások mennyiségétől vagy a geopolitikai kontextustól.7

A relatív felfogás szerint viszont a méret összehasonlításon 
alapuló fogalom, amelynek értelmezéséhez, lehatárolásához vi-
szonyítási pont(ok) megadása is elengedhetetlen. Kitétel továbbá 
a választott elemzési szint (globális, kontinentális, regionális) és 
az elemzési közeg (nemzetközi szervezet, biztonsági rendszer, 
államközi fegyveres konfliktus stb.) figyelembe vétele és gondos 
kiválasztása is. Ebből kifolyólag a kicsiség megállapítása az ál-
lami tulajdonságok kontextusba helyezésével és a vizsgált közeg 
értékei átlagának, összességének vagy valamilyen arányának a 
figyelembe vételével történik.8 A relatív módszertani megközelí-
tésben tehát a kisállam a tanulmányozott rendszer szisztematikus 
értelemben vett kis egységeként jelenik meg.9 Egy állam mérete 
ugyanis önmagában, kontextus nélkül nem bír kézzelfogható jelen-
téssel vagy következménnyel. Ráadásul elképzelhető, hogy adott 
7 Lásd: Reid, 1974; Azar, 1973; Barston, 1973; Rapaport et al., 1971.
8 Szalai, 2014 a.
9 Maass, 2005.
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közegben egy állam kicsinek, egy másik nagynak számítana, hely-
zetét így nagyban befolyásolja szomszédjai mérete.

A kisállam fogalmának operacionalizálásához tehát ki kell vá-
lasztanunk a vizsgálni kívánt erőforrásokat, valamint a kis méret 
határait. Az alábbiakban mindkettő tekintetében a relatív megkö-
zelítést fogjuk alkalmazni.

1.1.1. Erőforrások kiválasztása

A kvantitatív megközelítés alkalmazásakor tehát a kiindulópont az, 
hogy az elemzési egység – a kisállam – beazonosítása tekinteté-
ben az erőforrások relatív vagy abszolút értelemben vett mérete/
hiánya/szűkössége a meghatározó. A hagyományos, Maurice East 
által megfogalmazott definíció szerint egy kisállamnak az alábbi 
négy méretkategória legalább egyikében kicsinek kell lennie: terü-
let, lakosság, gazdaság, katonaság.10 Ugyanakkor az osztályozás 
a gyakorlatban korántsem ilyen egyszerű és egyértelmű. A négy 
mutató különféle kombinációit (például terület és lakosság, gazda-
ság és katonaság, stb.) ugyanis széles körben alkalmazzák, ezért 
változó, hogy csak egy vagy több, esetleg mind a négy szektorra 
vonatkozóan teljesülnie kell az erőforrások szűkösségének vagy 
hiányának.11

Emellett abban sincs egyetértés, hogy pontosan mit foglalnak 
magukban az egyes méretkategóriák.12 Kutatói körökben vita tár-
gya, hogy a terület címszó alatt például kizárólag a szárazföldet 
vegyék számításba, vagy a tengeri területek kiterjedése (és az 
ott található erőforrások) is egyforma súllyal esnek latba a méret 
meghatározásakor.13 De kérdéses az is, mely gazdasági mutatók a 
megfelelőek a gazdaság aggregát méretének és teljesítményének 
leképezésére (GDP, GNP, diverzifikáltság, növekedési ütem stb.) 

10 East, 1973.
11 Crowards, 2002, 143. o.
12 Rabby, 2016.
13 Henderson, 1991.
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vagy a katonai kapacitások értékelésére (pontosabban: a mennyi-
ség kontra technológiai fejlettség jelentősége).

Az a döntés tehát, hogy a kisállam fogalmának megalkotása-
kor melyik erőforrásokat (és pontosan hogyan) vesszük számítás-
ba, magában hordozza az önkényesség veszélyét. Ennek meg-
felelően az elemző számára ideális megoldás, ha a vizsgált eset 
környezetéhez igazítja a konceptualizálást, vagyis azokra az erő-
forrásokra fókuszál, amelyek az adott nemzetközi rendszerben/
konfliktusban/régióban kiemelkedő jelentőségűnek tekinthetők. 
A különböző korokban ugyanis az egyes nyersanyagok és erő-
források (fa, vasérc, uránium, terület, illetve a jövőben például a 
vízkészletek) relevanciája és meghatározó volta is változik. Ahogy 
említettük, a jelenlegi világrendszerrel kapcsolatban a kutatók 
döntő többsége a terület/lakosság/gazdasági/katonai kapacitás 
méretkategóriák egyikét vagy együttes használatát javasolja. Bár 
kérdéses, hogy ez minden elemzés kapcsán alkalmazható-e, min-
denesetre általános megközelítésnek megfelelő kiindulópontként 
szolgál.

1.1.2. A kis méret lehatárolása

A kiválasztott erőforráshoz hasonlóan a kis méret lehatárolásá-
nál is célravezetőbbnek tekintjük a viszonylagos megközelítést. 
Ugyanis annak értelmében egy állam mérete nemcsak hogy ön-
magában, kontextus nélkül nem rendelkezik kézzelfogható jelen-
téssel vagy következménnyel, de az erőforrások

• időben dinamikusan változóak/változtathatóak;
• térbeli eloszlásának eltérése is fontos szerepet játszik a 

határ- és viszonyítási pontok kijelölésekor.

Az első pont, az időben dinamikusan változ(tathat)ó karakter 
jelentőségére világít rá a következő eset. Ha egy állam területet ve-
szít/szerez, a gazdasági teljesítménye számottevően növekedhet/
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csökkenhet – csakúgy, mint lakosságszáma vagy katonai kapaci-
tása az idők során. Ennek következtében nemcsak a kisállamisá-
got kijelölő egykori szélsőértékek avulhatnak el, de egy entitás ki 
is nőheti a kategóriát, ahová egykor besorolták.14

A második pont, az erőforrások térbeli eloszlásának eltérő 
karaktere pedig arra utal, hogy az erőforrásokkal való ellátottság 
tekintetében számottevő különbségek jelentkeznek az egyes, a 
szakirodalom által rendszeresen kisméretűnek titulált államok kö-
zött. Míg például Új-Zéland területe hozzávetőlegesen megegye-
zik az Egyesült Királyságéval, a 68.000 lelket számláló Kiribati 
szigetvilága pedig az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi te-
rületeinek megfelelő nagyságú óceáni területet foglal el,15 addig 
San Marino összesen alig több mint 61 km2-es területen fekszik, 
mégis mindhármat kisállamnak tekinti a szakirodalom. Hasonlóan 
érdekes tény, hogy míg az egy főre vetített GDP Katarban, Luxem-
burgban és Szingapúrban a legmagasabb, a lista végén ugyanúgy 
találkozhatunk Burundival vagy Ruandával.16 A számszerűsíthető 
erőforrás-alapú kategorizáláskor így figyelembe vehető az alkate-
góriák felállításának szükségessége, illetve az a kérdés is, hogy 
van-e (és mely esetekben) a mini- és mikroállamok elkülönített fo-
galmának létjogosultsága,17 vagy egyszerűen elegendő az e kate-
góriákba tartozó országokat egyszerűen „kicsinek” titulálni.

A szakirodalomban széles körben elterjedt az objektív felső 
határ megállapítása. Az ebben rejlő problematikát a népesség-
szám jól szemlélteti: az egyes kutatók preferenciájától függően 
1,18 10, 15, 20 vagy 30 milliós19 ország is kisállamnak tekinthető, 
a meghúzott határ pedig a vizsgálatba bevont egyéb erőforrások 
kombinációjának függvényében is változhat.20 Az önkényesség 

14 Szalai, 2014 a.
15 Henderson, 1991.
16 The World Bank, 2016.
17 Ross, 1997; Dommen és Heine 1985; Jalan, 1982.
18 Clarke és Payne, 1987.
19 Vital, 1967, 8. o.; Henderson, 1991. Lásd még: Maass, 2009; Bailes, 2009.
20 Lásd: Ólaffson, 1998; Demas, 1975; The Commonwealth, 2014; The World 
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veszélye így az objektív megközelítés esetén egyértelmű, azon-
ban a relatív látásmódnál sem zárható ki teljesen. E tekintetben 
egy országcsoport/régió átlagához történő viszonyítás magától 
értetődő választás lehet, még ha nem is ad teljesen reális össze-
hasonlítási alapot a különböző államok elemzéséhez.

Mindebből jól látszik, hogy a kvantitatív koncepcionalizálás 
során az önkényesség veszélye mind a vizsgált tulajdonságok, 
mind a kategória kijelölésének szempontjából fennáll.21 Így vi-
szont a méret fogalma is nyitott kérdés marad. Az állandó, min-
den esetben használatos mutatókat nem lehet teljes biztonsággal, 
időtényezőtől és a vizsgált elemzési kerettől függetlenül, általános 
érvénnyel alkalmazni. A kicsiséget meghatározó változók kiválasz-
tásakor döntő jelentőségű, hogy mely erőforrások bizonyulnak re-
levánsnak az adott kontextusban, és milyen szempontok alapján.

*

Összességében kijelenthető, hogy a relatív és kvantitatív definí-
ciós megközelítés annak ellenére, hogy a materiális erőforrások 
méretének/hiányának/szűkösségének ad meghatározó jelleget az 
elemzési egység beazonosításakor, mégis jelentős szabadságot 
is biztosít a változók kiválasztása és pontos mennyisége kapcsán. 
Így a fogalomalkotáskor cél, hogy a kisállamra vonatkozó koncep-
ció könnyen alkalmazható, illetve általánosan és átfogóan hasz-
nálható legyen. Mindezt figyelembe véve célszerű a következő 
definíciót követni. Kisállamnak tekinthető az

• az adott kor államiság fogalmának kritériumait teljesítő, 
szisztematikus értelemben vett kis egység, amely

• a mindenkori nemzetközi rendszer választott elemzési 
szintjén (globális, kontinentális, regionális) és/vagy elem-
zési keretén (nemzetközi szervezet, biztonsági rendszer, 
államközi fegyveres konfliktus stb.) belüli kontextuális ösz-
szehasonlításban

Bank, 2016 a.
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• a rendszer jellegzetességeiből adódóan fontos materiális 
erőforrások tekintetében az átlaghoz képest korlátozot-
tabb/szűkös mennyiséggel rendelkezik.

E meghatározás előnye az objektív módon eldönthető, köny-
nyebb kategorizálás, illetve a mérhető adatokon nyugvó összeha-
sonlítás más államok materiális adottságaival. Ráadásul egy adott 
időpillanatra vonatkozó bizonyos tulajdonságok hozzávetőlegesen 
meg is ismerhetőek az elérhető pontos dokumentáció vagy követ-
keztetés alapján.

Emellett a kategorizálás értéksemleges is abban a tekintet-
ben, hogy a definíciós szakaszba nem vonja be (és kezeli tény-
ként) az anyagi ellátottság korlátozott(abb) voltából egyenesen 
következő – és azzal arányos – hatalom- és függetlenséghiányt.21 
Továbbá figyelembe veszi, hogy a kis méret nem fordítható le au-
tomatikusan a nemzetközi arénában való sérülékenységre,22 a 
számszerűsíthető tényezők sem szükségszerűen felelnek meg 
egy kis méretű (jelentőségű) politikai rendszernek,23 és az „egy-
ség mérete” sem meghatározó a nemzetközi közösségben betöl-
tött pozíció szempontjából.24 Így teret enged egyéb, a külpolitikát 
befolyásoló releváns tényezők vizsgálatának annak eldöntése ér-
dekében, hogy egy kisállami szereplő az adottságai képességek-
ké konvertálása és alkalmazása eredményeként kicsi és gyenge, 
vagy kicsi, de nem gyenge (esetleg kifejezetten erős és befolyá-
sos) szereplő lesz-e.

1.2. A gyenge állam fogalma

A kisállammal ellentétben a gyenge állam kifejezés nem a mé-
ret, hanem egy, a hatalom (pontosabban a hatalomgyakorlás 

21 Vital, 1967, 3. o.
22 Hey, 2003, 2. o.
23 Sutton, 1987, 7. o.
24 Knudsen, 1996, 5. o.
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képességének) ismérve alapján alkotott fogalmi kategóriát jelöl. 
Ahogy arra már utaltunk, számos kutató összemossa a két fogal-
mat, és a gyengeséget az erőforrásokkal vagy az állam méretével 
hozza (szinte kizárólagos) összefüggésbe, ám a két kifejezés szét-
választandó egymástól.

A mindenkori nemzetközi politika alakítói és elemzői között is 
jogos igényként merült fel az elmúlt évszázadokban, hogy elkülö-
nítsék egymástól a nagyhatalmakat azoktól a szereplőktől, ame-
lyek nem tudják érdemben meghatározni egy-egy konfliktus vagy 
folyamat végkimenetelét, vagyis azoktól az államoktól, amelyek 
„nem jelentenek fenyegetést a szomszédjaik számára”25 (sem). 
Mivel a nemzetközi politikát egészen a közelmúltig a háborúk és 
az állami erőszak dominálta, a kifejezés elsősorban a katonai ha-
talom hiányára vonatkozott; gyenge államnak volt tekinthető az az 
állam, amelyik „képtelen felvenni a versenyt háborús helyzetben, 
egyenlő feltételek között”.26

Ennek megfelelően két megközelítés alakult ki a kvalitatív ér-
telemben vett kicsi, azaz a gyenge államok kategóriájának meg-
határozására.27 Az első felfogás a gyengeséghez köthető tipikus 
viselkedésre épül, vagyis azokra a cselekvési mintákra, amelyek 
jellemzően a biztonsági deficitre és a korlátozott nemzetközi moz-
gástérre adott külpolitikai válaszokra épülnek. Ilyen cselekvési 
minta a világpolitikai ügyekben való korlátozott részvétel, a nem-
zetközi intézmények és jog fejlesztésének támogatása, az erősza-
kos politikai eszközök alkalmazásának hanyagolása és a hozzájuk 
kapcsolódó szabályok szigorítása, valamint regionálisan korláto-
zott külpolitika folytatása. Ilyen szempontból tehát gyenge az az 
állam, amelyik gyengeként viselkedik, amelynek viselkedésmódjá-
ban nem mutatkozik meg a hatalomgyakorlás képessége.

A második megközelítés viszont azokra az államokra vonatko-
zik, amelyek (a közép- és nagyhatalmaktól eltérően) a világpolitika 
25 Goetschel, 1998, 13. o.
26 Vandenbosch, 1964, 294. o.
27 Maas, 2009, 72–74, 77–79. o.
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eseményeinek befolyásolására képtelenek. Ez a kategorizálás 
már független a tényleges külpolitikai viselkedéstől, kizárólag az 
egyes szereplők (potenciális) hatalmi képességeire utal. Ilyen de-
finíciót fogalmazott meg Robert Keohane, aki szerint az államokat 
a nemzetközi rendszerre való hatásuk alapján négy kategóriába 
sorolhatjuk:

• dominanciára törekvő, rendszer-meghatározó államok;
• dominanciára törekedni nem tudó, de a politikai és gaz-

dasági folyamatokra is nagy hatással lévő, rendszer-
befolyásoló államok;

• önmagukban hatástalan, de csoportosan valamilyen szin-
tű beleszólást kiharcolni képes, a rendszerre hatással 
lévő államok; valamint

• a nemzetközi politikát semmilyen mértékben alakítani 
nem tudó, a rendszerre hatástalan államok.

Természetesen ez a kategorizálás nem rendelkezik pontos 
definícióval: Keohane sem a nemzetközi rendszert, sem az arra 
való hatást nem határozza meg pontosan, és nem is nyújt világos 
módszertant arra, hogy egy állam befolyásának potenciális mérté-
két hogyan lehetne kiszámolni.

Bármelyik megközelítést is választjuk, a hatalom kikerülhe-
tetlen fogalom lesz a gyenge államok vizsgálata során. Annak 
ellenére, hogy a kifejezés a nemzetközi kapcsolatok (és a társa-
dalomtudományok) egyik legfontosabb kifejezése, nagyon komoly 
kihívást jelent a meghatározása. Hans Morgenthau szerint a hata-
lom konceptualizálása jelenti „az egyik legbonyolultabb és legel-
lentmondásosabb kihívást a politikatudományban”,28 Robert Gilpin 
pedig a nemzetközi kapcsolatok legproblematikusabb kérdésének 
nevezte a polémiát.29

28 Idézi Baldwin, 2013, 9. o.
29  Gilpin, 1981, 13. o.
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A 20. század közepéig szinte egyeduralkodó volt az a felfo-
gás,30 amely a hatalmat a birtokolt erőforrásokhoz kötötte, így a 
fogalmat egy mérhető, az aktorok által birtokolt jószágként értel-
mezte.31 Ez nagy hatással volt a hidegháborús nagyhatalmi gon-
dolkodásra is. Más társadalomtudományok (elsősorban a szocio-
lógia és a politológia) művelői azonban már az 1960-as évektől ún. 
relacionális alapokra helyezték a fogalmat, amelyet már nem egy 
állandó tulajdonságként, hanem egy adott szociális kontextusban 
megjelenő dinamikaként írtak le. Ilyen értelemben „A” akkor gya-
korol hatalmat „B” felett, ha saját viselkedésével meg tudja változ-
tatni azét; „A” aktornak tehát nincs állandó „hatalma”, hiszen „B”-
vel, „C”-vel szemben a különböző politikaterületeken más mértékű 
lesz a befolyása. 

A relacionális alapú hatalomfelfogás megjelenésével párhu-
zamosan a szakértőknek a hatalomgyakorlás módjáról szóló vitája 
is kibővült, és az már nem csak a közvetlen – fenyegetéssel vagy 
erőszak-alkalmazással járó, hagyományos – formájára korlátozó-
dott. Az ún. „hatalom három arca” témájú vitában megjelent a 20. 
századi gondolkodásra legnagyobb hatással lévő kategorizálás, 
amely megkülönbözteti:

• a kényszerítést („A” fenyegetéssel vagy jutalmazással 
megváltoztatja „B” viselkedését, hogy az megfeleljen „A” 
elvárásainak, és eltérjen „B” eredeti preferenciáitól);

• a napirend-alakítást („A” úgy alakítja egy kérdés tárgyalá-
sának módját és jellegét, hogy azzal korlátozza „B” saját 
preferenciái érvényesítésére való képességét);

• a „vonzerőt” („A” úgy változtatja meg „B” kezdeti preferen-
ciáit – és ezzel viselkedését –, hogy azok jobban illesz-
kedjenek „A” elvárásaihoz).32

30 A következő bekezdések innen: Nye, 2011, 3–10. o.; Baldwin, 2013.
31 Ebből ered többek között a kisállamok és gyenge államok egymással való 

azonosítása.
32 A „hatalom három arca” körüli vitát követően több próbálkozás is történt a 

hatalom fogalmának pontosabb leírására és a hatalomgyakorlás módjának 
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A fogalom relacionális megközelítéséből következik az is, 
hogy két szereplő közötti hatalmi dinamika nem feltétlenül egyirá-
nyú: mindkét fél hatással lehet a másik belső és külső politikáira, 
helyzetére, még ha eltérő mértékben is. A hatalomgyakorlás irá-
nya, dimenziói alapján egy aktor szemszögéből megkülönböztet-
hetjük a külvilág alakításának képességét, a befolyást (influence) a 
külvilágnak való kiszolgáltatottság mértékétől, vagyis az autonómi-
ától (autonomy).33 A gyenge államok dilemmái közül talán az egyik 
legfontosabbat a befolyás és az autonómia szintjének növelése 
közötti stratégiai választás jelenti, amely elsősorban a nemzetközi 
együttműködések erősítése, szövetségek kötése vagy a regionális 
integrációkban való részvétel kérdései kapcsán manifesztálódik.

Összességében tehát gyenge állam alatt olyan országokat ér-
tünk, amelyeknek egy adott politikaterületen és egy adott szociális 
környezetben birtokolt hatalomgyakorlási képessége korlátozot-
tabb a szociális környezetben részes államok többségénél. Ebből 
kifolyólag már csak azért sem lehet a kis méret és a gyengeség 
között egyenlőségjelet tenni, mert maga a gyengeség sem állandó 
fogalom:34 a szociális környezet (vagyis a résztvevők) vagy a po-
litikaterület körülményeinek megváltozásával a szereplők hatalma 
is változik.35

*

kategorizálására (pl. Joseph Nye felosztása, Susan Strange strukturális ha-
talom koncepciója, stb.), ezek azonban nem hoztak létre a fentinél átfogóbb, 
pontosabb kategorizálást, az általuk megalkotott fogalmak pedig többé-ke-
vésbé beilleszthetők a három kategória valamelyikébe.

33 Goetschel, 1998, 14. o.
34 Thorhallsson és Wivel, 2006, 652–655. o.
35 Kanada például gyengének tekinthető a kelet-ázsiai biztonságpolitika kér-

déseiben, de a nukleáris iparban megkerülhetetlen; Katar az energiapiacon 
komoly befolyással rendelkezik, de a globális környezetvédelemben nem szá-
mítana nagyhatalomnak; Szaúd-Arábia az Olajexportáló Országok Szerveze-
tének (OPEC) talán a legnagyobb hatalommal rendelkező tagja, ám az iráni 
szankciók feloldásával súlya megváltozott, stb.
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A tanulmánykötetben használt konceptualizálás szerint a kisálla-
mok és a gyenge államok kategóriája közel sincsenek teljes átfe-
désben egymással, fogalmilag pedig egymástól alapvetően eltérő 
jelenséget írnak le. Mindkét kifejezés csak a saját kontextusában 
értelmezhető, alkalmazásukhoz eltérő módszertani lépések vezet-
nek (lásd 1. táblázat). Annak megállapítása pedig, hogy egy kis-
állam egyúttal gyenge államnak is tekinthető-e, csak a szociális 
környezet, valamint egy politikaterület meghatározásával képzel-
hető el.

1. táblázat
A kisállam és a gyenge állam fogalom alkalmazásának

módszertani lépései
Kisállam Gyenge állam

1. A kortárs államiságfogalom kritériumainak tisztázása
2. A nemzetközi rendszer/

választott elemzési keret 
meghatározása

2. A szociális környezet részt-
vevőinek meghatározása

3. A rendszer jellegzetes-
ségeiből adódóan fontos 
materiális erőforrások 
azonosítása

3. Politikaterület kiválasztása

4. Relatív arányszámmal 
(pl. átlaggal) való össze-
hasonlítás (a választott 
elemzési keretben és ma-
teriális erőforrások tekin-
tetében) 

4. Hatalomgyakorlási potenciál 
összehasonlítása (a hata-
lom három arca alapján)

5. Befolyás/autonómia vizsgá-
lata
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2. A kisállami külpolitika változói:
determinizmus és voluntarizmus között

A nemzetközi kapcsolatok szakirodalmában a különböző elméleti 
iskolák eltérő válaszokat adnak arra a kérdésre, hogy mely ténye-
zők határozzák meg egy kisállam külpolitikáját, mozgásterét vagy 
a gyengesége mértékét. A neorealista, neoliberális és konstrukti-
vista írók más és más független változókat vesznek számításba a 
kérdés kapcsán, melyekkel nemcsak a vizsgált entitás nemzetközi 
viselkedésének meghatározóit írják le, de gyakorlatilag arra a di-
lemmára is választ keresnek, hogy egy kisállamnak mekkora ön-
álló cselekvési szabadsága van. Méretéből adódóan egy korláto-
zott erőforrásokkal rendelkező állam viselkedése vajon kizárólag a 
belső és külső kötöttségekre adott válaszként értelmezhető, vagy 
proaktív magatartásként, amellyel befolyásolhatja az őt körülvevő 
világ folyamatait? Meg tudja-e választani/változtatni egy kisállam 
a saját nemzetközi viselkedését, vagy az erőforrások hiányából 
adódóan erre képtelen?

Mielőtt tehát rátérnénk az elméleti iskolák által ideálisnak tar-
tott stratégiákra, először kísérletet teszünk a kisállami külpolitikát 
meghatározó tényezők és változók áttekintésére. Ahogy azt látni 
fogjuk, a különböző elemzői nézőpontokat egy olyan skálán tud-
juk elhelyezni, amelynek egyik végén a totális kiszolgáltatottság 
és minimális mértékű egyéni mozgástér (determinizmus) található, 
a másikon pedig a kisállamok teljes cselekvési szabadsága és a 
méret jelentette korlátozottságok tagadása (voluntarizmus). E ská-
láról három nézőpontot emelünk ki, amelyek itt bemutatandó sor-
rendje az előbbi felől az utóbbi irányába tart.

2.1. Neorealista determinizmus

A szakirodalomban leginkább elterjedt felfogást neorealista deter-
minizmusnak nevezhetjük. E nézőpont az, amelyik a legszűkebbre 
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szabja a kisállamok egyéni mozgásterét. A felfogás a történeti 
realizmus gyökereiig vezethető vissza, egész pontosan Thuküdi-
dészig, aki az arisztotelészi definícióra támaszkodva – „az ember 
politikai állat” – megállapította, hogy ahogy minden állat az ere-
jében különbözik a másiktól, ugyanúgy az államok is az erejük-
ben térnek el egymástól. Az államoknak alkalmazkodniuk kell az 
anarchia kiegyensúlyozatlan erőviszonyainak feltételeihez. Túlélé-
süket és felvirágzásukat csakis a sikeres alkalmazkodással tudják 
biztosítani.36 Ez a nemzetközi kapcsolatokban azt jelenti, hogy az 
államoknak egyetlen igazi választásuk van: az erőpolitika elvei-
nek és gyakorlatának megfelelően működni, mely rendszerben a 
biztonság és a túlélés az elsődleges érték, és a háború a végső 
döntőbíró.37

A kisállami tanulmányok területén a neorealista determiniz-
mus elméleti hátterét a 20. századi neorealizmus általános gon-
dolatai, valamint a fősodorba tartozó külpolitika-elemzési (foreign 
policy analysis, FPA) modellek jelentik. A nemzetközi kapcsola-
tok neorealista tradíciójának atyjaként emlegetett Kenneth Waltz 
szerint az államok viselkedését és a köztük lévő kapcsolatokat 
a nemzetközi rendszer jellege határozza meg, amelynek három 
fő tulajdonságát tudjuk megkülönböztetni:38 a rendszerező elvet 
(vagyis a hierarchia/anarchia mértékét), a rendszer elemei közötti 
funkcionális különbségeket, illetve a kapacitások eloszlását. Mivel 
jelenleg a világpolitika az anarchia állapotában van,39 a rendszer 
főszereplői (az államok) között pedig nincsenek funkcionális eltéré-
sek, csak a harmadik szempont lesz az, amely alapján különbséget 
lehet tenni az egyes aktorok hatalmi helyzete között. Ebből kifo-
lyólag a neorealizmusban az államok nemzetközi viselkedésének 

36 Khanna, 2013, 10. o.
37 Uo. 11. o.
38 Waltz, 1979, 88–99. o.
39 Ugyanakkor az anarchia mértékének tekintetében lehetnek eltérések a világ 

különböző régióiban. Egy regionális vagy globális hegemón felemelkedését 
tekinthetjük a teljes anarchia állapotából való elmozdulásnak, amely így már 
eltérő viselkedést követel meg a rendszer tagjaitól.
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legfontosabb meghatározója a kapacitásuk, vagyis végső soron a 
fizikai méretük és az erőforrásokkal való ellátottságuk.

Ha elfogadjuk alaptételként ezt a megállapítást, abból az kö-
vetkezik, hogy a hasonló méretű államok várhatóan hasonló külpo-
litikai magatartást fognak tanúsítani.40 Waltz szerint minél kisebb 
egy állam, annál valószínűbb, hogy a nemzetközi korlátokat adott-
nak tekinti, hiszen akármit is tesz, nem tudja jelentős mértékben 
befolyásolni a nemzetközi rendszert.41 Tehát a neorealisták szá-
mára a nemzetközi rendszerben elfoglalt pozíció, a külső környe-
zet és a geopolitikai adottságok mint determinisztikus faktorok 
játsszák a főszerepet.42

A kisállami tanulmányok kezdetben szinte teljes mértékben 
átvette a realista/neorealista látásmódot, és a nemzetközi rend-
szerből fakadó egyenlőtlenségekkel magyarázták a korlátozott 
erőforrásokkal – és így korlátozott hatalommal – bíró államok vi-
selkedését.43 Ezt a gondolatot először David Vital támasztotta alá 
műveiben. Szerinte a nemzetközi rendszerben a kisállamok hát-
rányos helyzetben vannak a nagyobb államokkal való interakcióik 
során, így elsősorban a túlélésük és biztonságuk szavatolására 
koncentrálnak a külpolitikájukban. Emiatt arra kényszerülnek – a 
már említett kapacitásbeli különbségeik miatt is –, hogy a belső, 
hazai körülmények helyett a külső környezetükre reagáljanak.44

A külpolitika-elemzés is hasonló következtetésekre jut. A nem-
zetközi kapcsolatok neorealista iskolájába tartozó James Rosenau 

40 Neumann és Gstöhl, 2004, 10. o.
41 Elman, 1995.
42 Bár neorealista körökben elfogadott ez a meglátás, fontos megjegyezni, 

hogy a kisállami tanulmányok fejlődése során további koncepciók is társul-
tak ehhez. Gstöhl és Neumann arra az ellentmondásra világít rá, hogy míg 
a nagyobb államok külpolitikája olyan országokra fókuszál, amelyek bizton-
sági kockázatot jelentenek számukra, addig kevésbé foglalkoztatják őket a 
gyengébb államok. Ennek eredményeképpen azonban a kisállamok kevesebb 
külső korlátba ütköznek, és a viselkedésük inkább a belpolitikai hatásokra ref-
lektál. Lásd: Neumann és Gstöhl, 2004.

43 Uo.
44 Scheldrup, 2014.
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ugyan a méret mellett még kiemelte a fejlettségnek, a politikai in-
tézményrendszer társadalom felé való nyitottságának, valamint az 
ország nemzetközi folyamatoknak való kitettségének (penetráció) 
a szerepét, de összességében arra a következtetésre jutott, hogy 
a rendszerszintű jellegzetességek minden olyan kisállam számára 
elsődlegesek, amelyek nem zárkóznak el a külvilágtól. A vezetők 
személyisége az alulfejlett, a döntéshozók szerepéből adódó kö-
töttségek pedig az alacsony mértékben penetrált államok esetén 
válik kiemelkedően fontossá.45

Rosenau modellje alapján Jeanne Hey esettanulmányok so-
rozatával igyekezett bemutatni, hogy a kisállamok külpolitikájára 
hogyan hatnak a különböző egyéni (az egyes döntéshozókhoz köt-
hető), állami (belpolitikai) és rendszerszintű jellemzők. Vizsgálata 
eredményeként kiderült, hogy a szisztematikus változók játszották 
a legfontosabb szerepet, azokat (a fejlettségtől függően) az egyéni 
jellemzők követték, az állami szintű attribútumok pedig csak egy 
esetben, Jordánia kapcsán kerültek az első helyre. Hey szavaival 
tehát „a rendszer szintje a legfontosabb magyarázó tényező a kis-
állami külpolitikában. … Nem rendszerszintű jellemzők csak akkor 
válnak fontossá, ha a rendszer »megengedi« azt számukra.”46

A hidegháború idején szinte konszenzus alakult ki a kisál-
lamokkal foglalkozó szakirodalomban arról, hogy a nemzetközi 
rendszer és a geopolitika által meghatározott külső környezet a két 
legfontosabb faktora, ha nem kizárólagos determinánsa a kisálla-
mi külpolitikának, míg a belső politikai tényezők csak a nagyobb 
államok külpolitikájában játszanak szerepet. A biztonságért és a 
materiális jólétért folytatott küzdelem erős versenyre kényszeríti 
az államokat, ami egy sor szelektív, önérdekkövető stratégia tekin-
tetében limitálja a kooperáció lehetőségét. E felosztásban az erő 
– amely leginkább a katonai erőben manifesztálódik – kulcsfon-
tosságú tényezővé válik az államok külpolitikai sikerességének 

45 Rosenau, 2006, 198. o.
46 Hey, 2003, 186–187. o.
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fenntartásában.47 A földrajzi elhelyezkedés, a materiális erőfor-
rások és a demográfia – melyeket együtt nevezhetünk geopoliti-
kának is – további fontos elemei annak az egyenletnek, amely a 
hatalom fogalmán keresztül realizálódik.48

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kisállamok ne tud-
nának hatni a nagyhatalmak politikájára. A befolyásolási képessé-
gük azonban négy változótól függ:49 a nemzetközi rendszer struk-
túrájától,50 állapotától,51 a nemzetközi normáktól52 és a nemzetközi 
rendszer szereplőinek kvalitásaitól.53 E tényezők azonban szintén 
a nemzetközi rendszer szintjén találhatóak, így a kisállamok moz-
gásterének szűkösségét is szisztematikus tényezők határozzák 
meg.

2.2. Neoliberális determinizmus

A kisállami külpolitika tanulmányozása során a neoliberális iskola 
további elemzési egységekkel bővítette a külpolitikát befolyásoló 
tényezők sorát. A korai szakirodalom átvette a thuküdidészi alapo-
kat, melyek a méret és a gyengeség (így a kisállamok és a gyen-
ge államok csoportja) közé egyenlőségjelet tettek, ugyanakkor a 
neoliberális gondolkodók két szempontból lépték túl a neorealiz-
mus hagyományát. Egyrészt a katonai erő és a kapacitások pusz-
ta hiánya helyett az abból következő dependenciákra, függőségi 
viszonyokra koncentráltak,54 másrészt a külpolitikát meghatározó 
tényezők között ők a külső és belső intézmények jelentőségét is 
kiemelték.

47 Alden és Aran, 2016.
48 Mag, 2015.
49 Lindell és Persson, 1986.
50 A hierarchia, a hegemónia és a hatalmi egyensúly tekintetében.
51 A rendszeren belüli feszültségek mértékének tekintetében.
52 Például az önrendelkezés, a szuverén egyenlőség elvének elfogadottságától.
53 Földrajzi, erőforrásbeli vagy elismertség szerinti különbségek alapján.
54 Scheldrup, 2014.
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Robert Rothstein és Keohane műveiben a kisállamok még 
mindig a külső környezetük alárendeltjeiként szerepelnek – olyan 
entitásokként, amelyek viselkedését a nemzetközi rendszer hatá-
rozza meg. Ám e két szerző úgy értékeli, hogy a hatalmi egyensúly 
által betöltött szerep mellett már a nemzetközi intézményi és jogi 
környezet is kiemelkedő fontossággal bír. Ebből következőleg ők a 
neorealista iskolánál kicsit optimistábbak a kisállamok mozgáste-
rét illetően. Rothstein szerint a kisállamok sokkal hajlamosabbak 
a különféle nemzetközi szervezetek „felhasználására” a külpoliti-
kai érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében, ugyanis azok 
egyik lehetséges jellegzetessége, hogy egyenlő módon kezelik a 
tagországaikat,55 a működésükben való részvételt egyenlő feltéte-
lek biztosítják – ami végső soron egy kiegyenlített játékteret kínál 
a kisállamok számára.56

Keohane próbálta meg elsőként megjeleníteni a belső állami 
tényezők vizsgálatát a neoliberális diskurzusban, hiszen a nemzet-
közi rendszer és a külső környezet hatásai mellett az államoknak 
a saját magukról alkotott képét is befolyásoló tényezőként tüntet-
te fel azok külpolitikai mozgásterének elemzése során.57 A belső 
struktúrák elemzése felől történő külpolitikai megközelítés beazo-
nosítja azokat a korlátokat, amelyek keretei között a politikai dön-
tések megszületnek – így az állami szintű tényezők fontosabbak 
lesznek, mint a neorealista gondolkodásmód esetén –, és újabb 
változók vizsgálata előtt nyit utat. Macklin Scheldrup szerint példá-
ul ahhoz, hogy a külső bizonytalansági tényezőt figyelembe tudjuk 
venni egy kisállam külpolitikájának elemzése során, a belső stabi-
litás kritériumának teljesülnie kell, hiszen csak ebben az esetben 
tud egy kisállam aktív külpolitikát folytatni. Ha egy állam képtelen 

55 Persze ez a felvetés is megkérdőjelezhető, hiszen néhány nemzetközi szerve-
zetben bizonyos kritériumok mentén (pl. népességarány), súlyozott szavazati 
arányok alapján működik a döntéshozatali rendszer, vagy esetleg az intéz-
mény erősebb államai informális egyenlőtlenséget hoznak létre, ami befolyá-
solja a kisállamok külpolitikai viselkedését.

56 Scheldrup, 2014.
57 Keohane, 1969.
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hatékonyan irányítani és igazgatni a határon belüli területeit, akkor 
nem lehet képes aktív külpolitika folytatására sem. Azonban ha a 
külső változások elég nagyok – s ezáltal megnő a külső környezet 
bizonytalansági faktora –, akkor a leggyengébb államok is meg-
próbálnak aktív külpolitikát folytatni, ugyanis a külső fenyegetés 
csökkentésére tett sikeres kísérlet vagy a kitűzött külpolitikai cél 
elérése a belső stabilitás növeléséhez is hozzájárulhat.58 A belső 
stabilitás mellett az állam megalakulásának módja (a dekolonizá-
ció körülményei, a nemzeti és állami határok egybeesése, stb.),59 
valamint az intézményesség mértéke is60 megjelent a neoliberális 
elemzési tradícióban.61

A belső és külső intézményrendszernek meghatározó ténye-
zőkként történő vizsgálatával a neoliberalizmus elmozdult ugyan 
a teljes determinizmustól, de a kisállamok viselkedését, döntéseit 
alapvetően függő, nem pedig független változókként kezelte. A kis-
államok – a nagy államoktól eltérően – nem rendelkeznek olyan 
kapacitásokkal, melyek elégségesek lennének ahhoz, hogy alap-
vetően megváltoztassák a belső környezetük vagy az adott nem-
zetközi rendszer intézményi jellemzőit.62 Ugyanakkor a nemzetközi 
intézményekhez vagy szervezetekhez való csatlakozással, a regi-
onális integráció támogatásával, a nemzetközi jog fejlesztésével 
vagy a különböző belső intézmények megváltoztatásával a kisál-
lamok képesek bizonyos mértékben kiszélesíteni a mozgásterüket 
és önálló döntéseket hozni.

58 Scheldrup, 2014.
59 Például a dekolonizáció folyamata meghatározza a gyarmatosító országgal 

való későbbi kapcsolatokat; a végső államhatárok kialakítása és annak az 
etnikai és vallási lakossági határokkal való összhangja hatással van a későbbi 
helyi és regionális kihívásokra, stb.

60 Az intézményesség mértéke a külpolitika-elemzés tradícióival összhangban 
meghatározza az egyes szereplők politikai döntéshozatalra való befolyásá-
nak a mértékét. Az intézményi kultúra emellett meghatározza a kisállamok 
diplomáciai kapacitásait, érdekérvényesítési képességeit.

61 Lásd például: Katzenstein, 2006; Thorhallsson, 2006.
62 Nasra és Debaere, 2012.
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A voluntarista irányba történő elmozdulás ellenére tehát ez a 
tradíció is kimondva-kimondatlanul a saját belső és külső környe-
zetének foglyaként ábrázolja a kisállamok kormányzatát: bár an-
nak lehetőségei ez esetben szélesebb körűek, mint azt a neorea-
lista perspektíva megengedné, de a megvalósulásukat továbbra is 
a politikai vezetés által nem vagy csak részben befolyásolható kö-
rülmények következményeinek tekinti. Például a mély integrációval 
és fejlett jogi környezettel rendelkező európai kisállamok helyzete 
összehasonlíthatatlan a közel-keleti kisállamokéval, amelyeknek 
nincsenek meg a békés vitarendezés megfelelő intézményi keretei 
és a szükséges nemzetközi jogi háttér, így továbbra is az erőpoliti-
kának és a hatalmi egyensúly változásainak vannak kiszolgáltatva.

2.3. Konstruktivista voluntarizmus

A kisállami mozgástérrel kapcsolatban a fősodorba tartozó IR-
elméletek közül a legoptimistábbnak a konstruktivista tradíció te-
kinthető. Ezt az iskola posztulátumai teszik lehetővé, amelyek a 
nemzetközi rendszer alapvető jellegzetességeit – anarchia, hatal-
mi egyensúly – és a nemzetközi politika alapfogalmait – hatalom, 
biztonság stb. – is konstruált, nem pedig állandó definíciók és sza-
bályok szerint működő jelenségekként értelmezik. Ebből követke-
zőleg nemcsak a kis méret és a gyengeség közötti egyértelmű 
összefüggés kérdőjeleződik meg, de az olyan jellegű determinisz-
tikus ok-okozati kapcsolatok is, amelyek a neorealista és neolibe-
rális tradíciót jellemzik.

A konstruktivizmus legbefolyásosabb írójának tekintett Ale-
xander Wendt ugyan nem írt a kisállamokról, műveiben63 mégis 
azokat a fogalmakat járta körbe és definiálta újra, amelyek a kis-
államok vizsgálata során elsődleges jelentőségűek. Véleménye 
szerint az általa racionalistának nevezett iskolák (tehát a neore-
alizmus és a neoliberalizmus) nagyon hasonló alapokból indulnak 

63 Wendt, 1992; Uő,1997.
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ki, hiszen mindkettő magától értetődőnek tekinti, hogy a nemzet-
közi rendszer anarchikussága az erőpolitikához és az önsegélyre 
épülő külpolitikai viselkedéshez (self-help) vezet. Ez azonban a 
konstruktivista értelmezés szerint nem a rendszerszintű jellegze-
tességekből következik automatikusan, hanem a lejátszódó folya-
matok eredményeként születik meg, így a szereplők viselkedésé-
vel átalakítható, túlhaladható. Különböző korokban és régiókban 
eltérő biztonságfelfogások, érdekek és percepciók alakulhatnak ki, 
amelyek eltérő viselkedésre szocializálják az államokat.

Ha nem vesszük magától értetődőnek az erőpolitika és az ön-
segély intézményeit, akkor a racionális iskolák kisállamokkal kap-
csolatos alapvetései megkérdőjeleződnek. Egy olyan nemzetközi 
rendszerben, amelyben az államok – az anarchikus viszonyoktól 
és a köztük lévő erőforrásbéli különbségektől függetlenül – nem 
tekintik érdeküknek a status quo megváltoztatását, a kisállamok 
sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat, s könnyen tud-
nak fejlődni.64 Ugyanakkor a wendti konstruktivizmus nem szakad 
el a materiális tényezők jelentette kötöttségektől és lehetőségek-
től, azonban amellett érvel, hogy azok csak az adott szociális kör-
nyezetben, két (vagy több) szereplő interakciója alapján nyernek 
jelentéstartalmat. Itt sem a „természet”, sokkal inkább a szociális 
(társas vagy interszubjektív) folyamatok azok, amelyek meghatá-
rozzák az államok viselkedését, amely így sokkal többféle formát 
vehet fel.65 Ráadásul ebből kifolyólag már nem törvényszerű, hogy 
a kis méretet automatikusan gyengeségként kell értelmeznünk: 
elképzelhető olyan interakció, amelyben a korlátozott erőforrások 
előnyt, s nem hátrányt jelentenek egy kérdés rendezésében (pl. 
közvetítés során).

Összességében tehát a konstruktivizmus két új típusú változót 
vezetett be a (kis)államok külpolitikájának meghatározására: egy-
részt a nemzetközi rendszer szintjén (nemzetközi normák, kollektív 
64 Wendt, 1997, 105. o.
65 Ahogy Neumann és Gstöhl fogalmaz, a gyenge és az erős államok kölcsönö-

sen megalkotják egymást. Neumann és Gstöhl, 2004, 21. o.
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identitások, a rendszer kulturális jellegzetességei stb.), másrészt 
pedig az állam szintjén jelentkező normatív elemeket (identitás, 
érdekartikuláció, szerepfelfogás stb.). Egy kisállamnak mind a két 
csoportba tartozó változókra komoly hatása lehet: a szisztemati-
kus jellemzők esetén képes normákat teremteni vagy alakítani,66 
az utóbbi esetben pedig a belpolitikai folyamatok révén a külpoliti-
kai vezetés szerepfelfogása, identitása is könnyen megváltozhat.

A felhasznált elemzési keret rugalmassága miatt a konstruk-
tivizmus hatékonyan tudja megmagyarázni a hasonló méretű és 
geopolitikai elhelyezkedésű kisállamok (például az Arab-félsziget 
országai) egymástól merőben eltérő külpolitikai stratégiáját.67 Szá-
mos kutató az identitás (vagy a szerepfelfogás) fontosságára he-
lyezi a legnagyobb hangsúlyt, kiemelve azt az összes többi deter-
mináns közül, és mintegy közbülső változónak tekintik az összes 
függő és független változók között. Ezzel gyakorlatilag azt mond-
ják ki, hogy önmagában nem a méret, a földrajzi viszonyok vagy a 
nemzetközi intézmények hatnak az államok külpolitikájára, hanem 
az adott állam vezetésének e tényezőkről alkotott percepciója.

Ebből következőleg a konstruktivizmus sem vitatja a korlá-
tozott erőforrásoknak a meghatározó tényező voltát, ugyanakkor 
úgy véli, hatásuk sokféle lehet az állam külpolitikai viselkedésé-
re – attól függően, hogy az állam hogyan tekint saját méretére, 
és milyen következtetéseket von le abból magára nézve. Abdelal, 
Yoshiko M. Herrera, Alastair Iain Johnston és Rose McDemott 
konceptualizálását68 felhasználva egy csoport identitása négy 
elemre bontható fel: konstitutív normákra (a csoporthoz tartozás 
szabályai), társadalmi célokra (a csoport tagjainak közös céljai), 
relacionális összehasonlításokra (a csoport meghatározása más 
csoportokkal szemben), valamint gondolati modellekre (a politikai 
és materiális körülmények közös értelmezése). A hagyományos 
thuküdidészi logika ebben a rendszerben csak egy struktúrát 
66 Ingebritsen, 2006; Gigleux, 2016.
67 Gigleux, 2016.
68 Abdelal, Herrera, Johnston és McDemott, 2006.
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valószínűsít: egy kisállamot alkotó közösségnek fel kell ismernie, 
hogy kisebb a többi államnál (relacionális összehasonlítás), e fel-
ismeréshez gyengeséget kell társítania (gondolati modell), így a 
túlélést és a status quo fenntartását az egyetlen és legfontosabb 
célnak kell tekintenie (társadalmi célok). A különbség a neorealista 
és a neoliberális iskola között csak ennek módjaiban tér el (lásd 
később).

Konstruktivista szemszögből azonban a kizárólagos értel-
mezés megkérdőjelezhető: nem biztos, hogy egy társadalom fel-
ismerni magáról, hogy kisebb a többieknél, vagy nem feltétlenül 
kell azt gyengeségként értelmeznie. Ugyanígy egy magát kicsinek 
és gyengének tekintő kisállam sem feltétlenül a túlélést nevezhe-
ti meg elsődleges céljának, és törekedhet a status quo megvál-
toztatására. Például a két világháború közötti Magyarország nem 
fogadta el a saját méretét, és korlátozott erőforrásai ellenére át 
akarta alakítani az első világháború után meghúzott államhatárok-
ra épülő nemzetközi rendszert.

A rendszer- és államszintű normatív változók beemelésével 
a konstruktivizmus értelmezi a legtágabban a kisállamok külpoli-
tikai mozgásterét. A korlátozott erőforrásokkal rendelkező szerep-
lők nagyon sokféle magatartást folytathatnak, ami nem kizárólag 
a geopolitikai helyzetüktől vagy a hatalmi vagy függőségi viszo-
nyaiktól függ, hanem az identitásuktól, szerepfelfogásuktól és a 
nemzetközi normatív környezettől is. Mindezekből kifolyólag a 
konstruktivista iskola a leginkább voluntarista a kisállamok tekinte-
tében. E voluntarizmusnak azonban természetszerűleg megvan-
nak a maga korlátai: minden szereplőnek alkalmazkodnia kell a 
nemzetközi normákhoz, és kétséges, hogy önmagában egy aktor 
meg tudja-e ezeket gyökeresen változtatni. Állami szinten sem fel-
tétlenül képes egy kormányzat átalakítani a társadalmi identitást, 
bizonyos kötöttségek (például Magyarország esetén a határon túli 
magyarok kérdése vagy a közép-európai nemzetek közötti törté-
nelmi feszültségek) állandónak tekinthetőek. Az azonban, hogy 
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ez hogyan hat a gyakorlati külpolitikára, a konstruktivizmus szerint 
nem általánosítható.

*
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A 2. táblázatban összefoglaltuk a neorealista és a neoliberális de-
terminizmus, valamint a voluntarizmus által leírt, a kisállami kül-
politikát meghatározó legfontosabb tényezőket. Természetesen a 
lista nem kizárólagos, illetve nem jelenthető ki, hogy az egyes is-
kolába tartozó kutatók az arra jellemző összes szempontot szám-
ba vennék, vagy hogy ne vizsgálnának másik kategóriába tartozó 
determinánsokat is. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a meghatározó 
elemek vizsgálata nagyban tükrözi az egyes IR-tradíciók logikáját 
és gondolkodásmódját, ezért módszertanilag érdemes őket külön 
kezelni.

3. A kisállamok lehetséges külpolitikai stratégiái

A kisállamokkal foglalkozó elméletek nemcsak a külpolitikát meg-
határozó szempontokkal, de a lehetséges külpolitikai stratégiákkal 
is foglalkoznak; a következő fejezetben ezeket mutatjuk be. Ter-
mészetesen egy rövid tanulmány keretei között nem tudjuk szám-
ba venni az összes lehetséges külpolitikai viselkedésmintát, ezért 
minden iskola esetén a legfontosabb stratégiákat emeljük ki.

Általánosságban elmondható, hogy mindhárom elméleti tradí-
ció sajátos választ ad arra a kérdésre, hogy egy kisállam hogyan 
tudja a leginkább elkerülni a gyengeséget. Míg a neorealista és a 
neoliberális iskola alapvetően pesszimista e tekintetben, a konst-
ruktivizmus nem tekinti a kisállamokat magától értetődően gyen-
gének. Ráadásul – nem meglepő módon – a befolyásgyakorlás 
lehetséges módjainak kérdésében a(z első részben leírt) hatalmi 
formák közül mindhárom másra teszi a hangsúlyt: a neorealizmus 
a kényszerítés, a neoliberalizmus a napirend-alakítás, a konstruk-
tivizmus pedig a vonzerő (és kisebb részben a napirend-alakítás) 
területén igyekszik növelni a kisállamok mozgásterét.
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3.1. Neorealista stratégiák

Ahogy azt az előbbiekben ismertettük, a neorealista gondolko-
dók kiindulópontja a nemzetközi rendszer anarchikus természete, 
vagyis egy olyan felsőbb központi autoritás hiánya, amely kikény-
szeríthetne bármiféle jogi vagy normatív szabályt, vagy megvéd-
hetné a gyengéket. Ebben a modellben az államok viselkedését az 
önérdekkövetés és az önsegély elve határozza meg: minden sze-
replőnek magának kell szavatolnia a saját jólétét és biztonságát, 
nem számíthat más aktorokra, akik megvédenék a létfontosságú 
érdekeit.

E környezetben a kisállamok legfőbb céljává a túlélés válik.69 
A neorealizmus hagyományos biztonságértelmezéséből adódóan 
a korlátozott erőforrások, a kis méret és a gyengeség szinonim 
fogalmak, a kisállamoknak így gyengeségükből adódóan komoly 
biztonsági deficittel kell szembenézniük. A kisállami külpolitika 
mozgásterét a biztonsági deficit mértéke határozza meg, straté-
giai célja pedig annak csökkentése. E tekintetben a neorealizmus 
két fontos stratégiai döntést határoz meg: a külpolitikai aktivitás 
mértékét és a szövetségkötési politikát.

3.1.1. Aktív, passzív és defenzív külpolitikai stratégia

A legáltalánosabb neorealista kisállami külpolitika-elméletet David 
Vital70 fogalmazta meg. Szerinte a korlátozott erőforrásokkal ren-
delkező államoknak nagy árat kell fizetniük függetlenségük meg-
tartásáért, gyengeségük pedig adminisztratív és mentális, gaz-
dasági és nemzetbiztonsági területen egyaránt megmutatkozik. 
Ebből kifolyólag a kisállamok – elsősorban geopolitikai elhelyez-
kedésük függvényében – három lehetséges külpolitikai viselkedés 
közül választhatnak:71

69 Elman, 1996.
70 Vital, 1967.
71 Neumann és Gstöhl, 2004
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• Aktív külpolitika esetén a kisállam vagy a külső környeze-
tének a saját pozíciója javítása érdekében történő meg-
változtatására, vagy külpolitikai mozgásterének növelésé-
re, vagy új erőforrások megszerzésére törekedhet.72 Ez a 
stratégia nagyrészt azon kisállamok esetén áll rendelke-
zésre, amelyek a nagyhatalmak elsődleges befolyási zó-
náján kívül találhatóak – azon belül csak a nagyhatalmak-
kal szembeni mozgástérbővítésre van lehetőség.

• Passzív külpolitikát akkor folytat egy kisállam, ha nem 
domináns szereplője a nemzetközi rendszernek, de a 
stabil nemzetközi körülmények biztosítottak számára, 
biztonságban van, és nincs semmilyen különleges nem-
zetközi érdeke. Ez esetben vagy egyfajta visszavonuló 
magatartást figyelhetünk meg – melynek lényege, hogy 
az adott kisállam elfogadja, hogy nem számottevő entitás 
a nemzetközi rendszeren belül, emiatt külpolitikáját egy 
bizonyos nagyhatalom határozza meg –, vagy a láthatat-
lanná válás taktikáját választja.73 Ez a stratégia a status 
quóval elégedett és biztonságos geopolitikai környezettel 
rendelkező államok számára ideális.

• Defenzív külpolitikát az adott kisállam akkor érvényesít, 
ha saját, független külpolitikával rendelkezik, de a status 
quo fenntartásán túl nincs meghatározott külpolitika ér-
deke. Az ilyen kisállamok célja, hogy a belső stabilitás és 
fejlődés érdekében megőrizzék a nemzetközi rendszer 
aktuális keretét és saját függetlenségüket.74 A defenzív 
stratégia olyan geopolitikai környezetben ideális, amely-
ben a túlélés biztosított ugyan, de valamilyen (inkább köz-
vetett) fenyegetés már érezhetően kezd kialakulni.

72 Szalai, 2014 b.
73 Uo.
74 Uo.
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Vital elmélete a merev geopolitikai megközelítése ellenére is 
nagymértékben meghatározta a kisállamok viselkedésével foglal-
kozó irodalmat. A modell a hidegháborús nemzetközi rendszer le-
írására jött létre, ugyanakkor a mai napig használható.

Patrick McGowan és Klaus Peter Gottwald75 hasonló ered-
ményre jutott a kisállamok lehetséges stratégiáit illetően, jóllehet 
ők a geopolitika helyett a modernitás és a nyitottság mértékét 
emelik az elsődleges meghatározó tényezők szintjére. A modell 
– amely Rosenau adaptivitáselméletére és Henrik Hansen befo-
lyásolási kapacitás fogalmára épül – négy stratégiát sorol fel (bele-
egyező, hajthatatlan, kezdeményező és konzerváló) attól függően, 
hogy az állam a megjelenő kihívásokra a saját belső vagy a külső 
környezetének a megváltoztatásával válaszol (3. táblázat).

3. táblázat
A kisállamok viselkedése McGowan és Gottwald modellje szerint

A belső környezetet 
változtatja meg

A belső környezetet
nem változtatja meg

A külső környezetet 
változtatja meg

Kezdeményező Hajthatatlan

A külső környezetet 
nem változtatja meg

Beleegyező Konzerváló

McGowan és Gottwald szerint a stratégiák közötti válasz-
tást gyakorlatilag két független változó, a modernitás és a méret 
szabja meg. Minél nagyobb egy állam, nemzetközi szinten an-
nál nagyobb a befolyásolási képessége, így annál valószínűbb, 
hogy képes a hajthatatlan stratégiát követni, vagyis a belső kö-
rülmények megváltoztatása nélkül, a külső környezet átalakítá-
sával elérni a céljait. Az aktor modernségével párhuzamosan nő 
a stresszérzékenysége is, így a nemzetközi rendszer változásai-
nak való kitettsége, és annak a valószínűsége, hogy nem akarja 

75 McGowan és Gottwald, 1975.
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radikálisan megváltoztatni sem a nemzetközi rendszert, sem a sa-
ját belső viszonyait, ezáltal egyre nagyobb lesz az esélye a (status 
quót) konzerváló politikának.

Kisállamok számára e modellben a hajthatatlan stratégia el-
érhetetlen, mivel ők nem tudják kizárólag a nemzetközi környezet 
megváltoztatásával kezelni a kihívásaikat; a fennmaradó három 
viselkedésminta közül pedig a modernitásuk mértéke határozza 
meg a választást. Egy modern kisállam igyekszik fenntartani a sta-
tus quót (konzerváló külpolitika), míg egy kevésbé modern vagy a 
belső viszonyai megváltoztatásával (beleegyező), vagy a belső és 
külső környezet egyszerre történő átalakításával (kezdeményező) 
reagál a kihívásokra.

A modell által értelmezett kezdeményező, beleegyező és kon-
zerváló stratégia ebben a sorrendben megfelel a Vital által leírt ak-
tív, passzív és defenzív stratégiának, ám látható, hogy ez esetben 
a modernitás mértéke határozza meg a választást, nem a geopo-
litikai elhelyezkedés.

Scheldrup a 2014-es írásában e tradíció folytatásaként to-
vábbi fontos megállapításokat tett a kisállamok külső környezete 
és külpolitikai aktivitása kapcsolatát illetően. Minél nagyobb egy 
kisállam kereskedelmének a diverzifikációja, annál kezdeménye-
zőbb lehet a külpolitikában. Minél stabilabb a belpolitikai helyzete, 
annál nagyobb a valószínűsége, hogy magas szintű külpolitikát 
folytat, hiszen az a rezsim, amelynek túlélését belpolitikai kihívá-
sok fenyegetik, kevésbé bocsátkozik nemzetközi szerepvállalások-
ba. Scheldrup szerint a kisállamok hajlamosabbak magas szintű 
külpolitikai kezdeményezésekre, ha a döntéshozóik azt érzékelik, 
hogy országuk külső környezete nem stabil. Ebből a bizonytalan 
helyzetből adódóan a kisállamok biztonságát és jólétét érintő, a le-
hetséges fenyegetések elkerülése vagy várható nyereségek meg-
szerzése aktívabb külpolitika folytatásához vezethet.76

76 Scheldrup, 2014.
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3.1.2. Szövetségkötési stratégiák és dilemmák

A biztonsági dilemmából eredően a kisállamok számára a szövet-
ségkötési politika a legfontosabb döntés a túlélésük érdekében, 
hiszen sebezhetőségük miatt nem engedhetik meg maguknak, 
hogy egy esetleges háború során a vesztes oldalon álljanak.77 Ez 
a választás azonban (különösen a gyakorlatban) sokkal kevésbé 
egyértelmű, mint első ránézésre tűnik. Az alábbiakban három di-
lemmát emelünk ki a kisállamok szövetségkötési politikájával kap-
csolatban.

Egyrészt a klasszikus, waltzi értelemben használt hatal-
mi egyensúly szempontjából kétféle stratégia közül tud egy kis-
állam választani annak érdekében, hogy biztonságát szavatolja: 
vagy a gyengébb oldalon álló felet támogatja és egyensúlyozik 
(balancing), vagy az erősebb félhez csatlakozik és bandwagon-
politikát folytat.78 Mindkét viselkedésforma vagy külső fenyegetés-
re adott válaszmechanizmusként, vagy profitszerzési magatartás-
ként értelmezhető,79 kiváltó oka pedig a hatalmi egyensúly vagy a 
fenyegetések és érdekek egyensúlyának változása.

Minél nagyobb a fenyegetés mértéke, annál nagyobb an-
nak a valószínűsége, hogy az adott államok szövetségépítésbe 
kezdenek. Stephen Walt szerint az egyensúlyozás sokkal gyako-
ribb,80 míg Randall L. Schweller épp az ellenkezőjét állítja, hiszen 
a bandwagonhatás működésének az egyik alapgondolata, hogy 
semmi sem olyan sikeres, mint a siker maga. Minél gyengébb egy 
állam, annál valószínűbb, hogy inkább a bandwagon-stratégiát vá-
lasztja. Ennek három oka is van.

• a saját korlátozott kapacitásai miatt nem tudja érdem-
ben befolyásolni a hatalmi erőviszonyokat, a döntésének 

77 Waltz, 1979.
78 A bandwagon effect („utánfutóhatás”) jelen esetben arra utal, hogy a kisállam 

a várhatóan eredményesebb fél mellé áll, hogy végül megoszthassa vele a 
dicsőséget, illetve győzelmet.

79 Schweller, 1994.
80 Walt, 2000.
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nincs hatása a rendszerre, így az egyensúlyozás előnyei 
(az erőviszonyok kiegyenlítése) nem materializálódnak;81

• részben az előbbiből kifolyólag, a saját biztonsága mi-
att nem engedheti meg, hogy a gyengébb, a potenciális 
vesztes oldalára álljon;82

• a profitszerzés is motiválhatja a kisállamokat: az erősebb 
félhez való csatlakozás ugyanis nem jár olyan költségek-
kel, mint az egyensúlyozás, és a várható haszon is ma-
gasabb.

Másrészt az egyensúlyozási- és bandwagon-stratégia kö-
zötti választás mellett kérdés az autonómia–befolyás-feszültség 
feloldása is.83 Egy állam egyszerre törekszik arra, hogy a külső 
szereplőktől független, autonóm entitás maradjon, ugyanakkor 
befolyást is kíván szerezni felettük – viszont a legtöbb gyakorlati 
külpolitikai ügy kapcsán az egyik növelése a másik sérülését vonja 
maga után. Egy nagyhatalom által vezetett szövetségi rendszerbe 
történő belépés megnövelheti a kisállam befolyását a szövetségen 
kívüli szereplőkkel szemben, de ki is szolgáltatja az országot a 
biztonságát garantáló szereplőnek. Ez a biztonsági dilemma84 kü-
lönösen fontos az olyan relációkban, amelyekben a kisállam és a 
nagyhatalom érdekei csak részben állnak átfedésben egymással.

Harmadrészt, az offenzív/defenzív szövetségekhez való csat-
lakozás kérdése sem magától értetődő, amit a legpontosabban 
talán a Schweller-féle dzsungelmodell ábrázol.85 A 2. ábra szerint 
a nemzetközi rendszer dzsungelhez hasonló anarchikus környe-
zetében négyféle szerepkört tud egy állam betölteni: a legerősebb 
államok az oroszlánok, a legfontosabb kihívók a farkasok, a gyenge 

81 Baker-Fox, 1959, 52–53. o.
82 Schweller, 1994.
83 Goetschel, 1998.
84 A jelenség a neoliberális iskolában is megjelenik a nemzetközi intézmények 

esetén, integrációs dilemma néven.
85 Szalai, 2014 a.
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szereplők pedig vagy a nagyokhoz kapcsolódó sakálok, vagy a 
kiszolgáltatott bárányok. A kisállamoknak e rendszerben általában 
bárány- vagy sakálszerep jut, annak megfelelően, hogy a status 
quo-párti államokhoz vagy (az utóbbi esetben) a kihívókhoz csat-
lakoznak, és ezzel sorrendben a rendszer stabilitása vagy átalakí-
tása mellett teszik le a voksukat.

2. ábra
A Schweller-féle dzsungelmodell86

3.2. Neoliberális stratégiák

Bár a neoliberalizmus (vagy más néven neoliberális 
institucionalizmus) a neorealista elméleti iskola számos alapfel-
tevését osztja, mégis több ponton jelentősen eltér attól, mind a 
nemzetközi rendszer jellegének, mind az államok – és így a kisál-
lamok – helyzetének, mozgásterének és lehetőségeinek a leírását 
tekintve. Bár a neoliberálisok szintén tényként kezelik a nemzet-
közi rendszer anarchikus természetét, az információ hiányát, illet-
ve a kisállamoknak a korlátozottabb erőforrásaikból következő 
biztonsági deficitjét, és a függetlenségük fenntartásához szük-
séges magasabb árat, de érvelésükben nagyobb jelentőséget 

86 Schweller, 1994, 100. o. alapján.
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tulajdonítanak a „decentralizált rendszeren belüli” „lehetséges 
együttműködési viselkedési minták változatosságának”87 és az ál-
lamoknak a nemzetközi strukturális korlátok hatásai mérséklésé-
ben megvalósuló cselekvési hatalmának (agential power).88

A kisállam végső célja a túlélés, valamint az érdekei szerinti 
haszonmaximalizálás marad, de hosszú távú garantálásukra vál-
tozatosabb eszközrendszer áll rendelkezésére, amelyek közül há-
rommal foglalkozunk részletesebben:

• az interdependenciák átalakításával,
• a nemzetközi intézmények és rezsimek jelentőségével,
• valamint az integrációs politikával.

3.2.1. Komplex interdependenciák alakítása

A neoliberalizmus egyik legfontosabb kiindulópontja a többirányú 
és költségvonzatokkal járó, aszimmetrikus viszonyokat létrehozó 
interdependencia, azaz a rendszerbeli egymásrautaltság vagy 
kölcsönös függőség jelensége.89 Az aszimmetrikus függőségek 
több szinten és politikaterületen valósulnak meg, komplex módon, 
így hatásuk is államonként más-más politikaterületen érződhet.90 
A nemzetközi kapcsolatok ilyen jellegű értelmezése a kisállamok 
számára egyszerre tartogathat jelentős hátrányokat, egyben lehe-
tőségeket is. Interdependencia-érzékenységük nagyobb, vagyis 
az erőforrásokkal bőségesen ellátott államokénál jóval gyengébb 
az önállóságuk megtartásának és megerősítésének külső felté-
telei megváltozására és a nem várt költségekre való reagálási 
képességük. Interdependencia-sebezhetőségük is jóval nagyobb, 
hiszen kis méretükből adódóan a költséghatékony alternatív politi-
kai intézkedések számukra korlátozottabban állnak rendelkezésre – le-
gyen szó akár helyettesítésről, akár a bilaterális vagy multilaterális 
szabályok befolyásolásáról.
87 Evans, 1998.
88 Hobson, 2000.
89 Keohane és Nye, 1987.
90 Komplex interdependencia.
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Habár minden államnak vannak kiinduló erőforrásai, a kül-
politikai célok elérése attól függ, azokat képes-e politikai be-
folyássá alakítani, a kölcsönhatások végeredményét pedig az 
interdependencia kihasználásán keresztül – az egyenlőtlen (ked-
vező) függőségi helyzetek kialakításával és a kedvezőtlenek kom-
penzálásával – befolyásolni. Ha a nemzetközi kapcsolatokra mint 
komplex interdependenciák rendszerére, nem pedig mint hatalmi 
erőviszonyokra tekintünk, a kisállamok – alapvető kiszolgáltatott-
ságuk ellenére – nagyobb mozgástérrel rendelkeznek. A többszin-
tű kölcsönös függőségi rendszerek kialakulása miatt a világpolitika 
kérdéseit az államok – a neoliberális premisszák szerint – már nem 
az erőpolitika mentén, hanem a közös kormányzás (governance) 
gyakorlatán keresztül kezelik.91

A multilateralizmus mindennapi jelenséggé válása nemcsak 
a nem állami szereplőknek, de a kisállamoknak is lehetőséget 
nyújt a politikai folyamatok befolyásolására, egyes területeken a 
„globalizáció irányítására”.92 Ebben a környezetben ugyanis az 
egyes szereplők „alkudozási potenciálját” (bargaining power)93 
nem kizárólag az erőforrásaik mennyisége, hanem a komplex 
interdependenciák rendszerében betöltött szerepük határozza 
meg. Amennyiben egy kisállam képes – gazdasági szakosodás, 
befektetések vagy valamilyen niche-szerep betöltésével – függő-
ségi viszonyt kialakítani a nemzetközi rendszer szereplőivel, azzal 
nagyban meg tudja növelni a saját befolyását. Az olajexportáló or-
szágok például a saját aggregált méretüktől függetlenül komoly 
hatással vannak a világgazdaság folyamataira,94 a bevételeikből 
pedig stratégiai befektetésekkel sikerült hatást gyakorolniuk a ná-
luk erősebb szereplők viselkedésére (többek között a 2008-as vál-
ságot követően Európára és az Egyesült Államokra).95

91 O’Brian, Goetz, Scholte és Williams, 2000.
92 Idézi Ulrichsen, 2012.
93 Keohane és Nye, 1987.
94 Amelyet érdekérvényesítési eszközként is képesek használni. Kohane és 

Nye, 2012, 10. o.
95 Bahgat, 2012.
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3.2.2. Nemzetközi intézmények és rezsimek

Az aszimmetrikus, kölcsönös függőségek által előidézett kihasz-
nálható lehetőségek közé tartozik a nemzetközi intézmények létre-
hozása vagy szabályozó keretének fenntartása. Olyan nemzetközi 
szervezetek és rezsimek – s velük explicit és implicit, kodifikált és 
informális elvek, normák, szabályrendszerek, döntési eljárások – 
tartoznak ide, amelyek bizonyos területeken az államok elvárásait 
szabályozzák, magatartásukat közelítik, konvergálják.96 Az intéz-
mények nemcsak fékezik az önérdeknek a másik államra tekintet 
nélkül történő érvényesítését, de kisebb tranzakciós költséggel 
nagyobb jólétet és jövedelmet biztosítanak a résztvevőknek, és 
csökkentik a biztonsági dilemmát is. A kisállamok számára talán 
ez a fajta politika a biztonságuk erősítése érdekében a legköny-
nyebben megvalósítható, a legkevesebb kockázattal és költséggel 
járó stratégia.

A gyakorlatban ez jelentheti a nemzetközi szervezetekben 
való aktív részvételt, regionális integrációk létrehozását, a nem-
zetközi jogi intézmények fejlesztését, a béke és biztonság, az 
erőszakmentesség, a globális és regionális vitarendező fórumok 
megerősítését, kollektív biztonsági rendszerek létrehozásában 
való részvételt, továbbá – a költségek minimalizálása érdekében – 
a multilaterális fórumokon való közös vagy csoportos fellépést.97 
E tekintetben a kisállamok képezik a közjó érdekében megvalósu-
ló progresszív nemzetközi együttműködés összetartó erejét.98

Keohane azzal magyarázta a kisállamoknak a nemzetközi 
szervezetekkel kapcsolatos lelkesedését, hogy ezek az entitások 
nem reménykedhetnek abban, hogy egyedül hatást tudnának gya-
korolni a nemzetközi rendszerre.99 Ugyanakkor rámutatott, hogy e 

96 Krasner, 1982.
97 East, 1973, 557. o.
98 Annan, 1998. 
99 „System ineffectuals”, azaz a rendszerre hatástalan, hatást nem gyakorló 

egységekként kategorizálta őket Keohane.
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szervezeteknek a nagyhatalmakat visszafogó lehetséges képes-
sége mellett a kisállamok számára azért is észszerű a támogatá-
suk, mert rajtuk keresztül előremozdíthatják a túlélésüket garantá-
ló tényezőket, illetve ők is hozzájárulhatnak a nemzetközi politikai 
kultúra formálásához100 – kiváltképp az univerzális tagságot bizto-
sító szervezeteken keresztül.

A nagyon kis méretű államok (pl. Liechtenstein) vonatkozá-
sában a tagság sok esetben olyan döntő jelentőséggel bír, mint 
az állam puszta létének és függetlenségének elismerése, jogi és 
politikai védelem, vagy egyszerűen felület biztosítása ahhoz, hogy 
láttathassák magukat, és bemutathassák saját álláspontjukat a 
nemzetközi közösség előtt.101

Azonban a kisállamoknak a formális, szuverén egyenlőség, 
valamint a tagsággal járó jogosultságok ellenére is további, az erő-
forrásaik hiányából eredő jelentős korlátokkal kell szembenézniük. 
Az államapparátusuk, illetve a nemzetközi szervezetekhez rendelt 
delegációjuk nagysága, létszáma és kapacitása is mérsékeltebb, 
ami hatással van a (képviselt) érdekek körére, kiterjedésére is.102 
Mivel a kisebb államok kénytelenek a szakpolitikák vagy érdekek 
között fontossági sorrendet felállítani, és a számukra legfontosab-
bakra összpontosítani – mivel általában nem tudnak elegendő 
alkalmazottat, szaktudást és forrást elkülöníteni az összes tár-
gyalási folyamat követésére és a végeredmények, dokumentációk 
feldolgozására103 –, számos területen reaktívvá válnak. Ellenben 
a számukra lényeges szektorokban kifejezetten proaktívak, és az 
ilyen jellegű szelektivitás nem is káros, hiszen szűkebb körű érde-
keltségekkel rendelkeznek, mint az erőforrásokkal jobban ellátott 
társaik.104

100 Keohane, 1969.
101 Duursma, 2006.
102 Thorhallsson, 2006.
103 Lásd: Thorhallsson, 2006; Súilleabháin, 2014.
104 Thorhalsson, 2006.
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3.2.3. Funkcionalista integráció

A nemzetközi szervezetek nem csak mint érdekartikulációs fóru-
mok, a nemzetközi tárgyalások intézményes keretei vagy a me-
chanizmusaikkal a fennálló normarendszerhez igazodó viselke-
désbeli konformitásra ösztönző, szocializáló szervezetek jöhetnek 
szóba. Az egyetemes szükségletkielégítés és a béke biztosítása a 
funkcionális politikaterületek közötti transznacionális kapcsolat lét-
rehozásával is elérhető.105 A (neo)funkcionalista integrációfelfogás 
szerint ez esetben nemcsak működési, hanem politikai spill-over 
(túlcsordulási) hatással is számolni kell, melynek során az egyik 
szektorban végbemenő integráció hatással van más szektorokra 
is, a hatékonysági követelmény ugyanis kikényszeríti a további, 
szorosabb összekapcsolódást.106

A különböző területen megvalósított és megvalósuló kapcso-
latok által kialakuló közös érdekekre alapozva létrehozott – akár 
hatásköri jogosultságokkal is felruházott – szupranacionális szer-
vezetek a kisállamok számára az útfüggőség (path dependency)107 
intézményesített garanciái lehetnek, mind regionális kontextusban 
(Európai Unió), mind a biztonsági érdekek nemzetek feletti szintre 
emelésének tekintetében (NATO).108

Érdemes figyelmet fordítani arra az elgondolása is, hogy a 
legtöbb szervezet esetében a csatlakozás után ugyanazok a sza-
bályok lesznek érvényesek minden tagállamra, s azokat egy gyen-
gébb állam nagy valószínűséggel nem tudja megváltoztatni, így 
könnyen kiszolgáltatottá válhat. A gyakorlatban tehát a nemzetközi 
105 Mitrany, 1947.
106 Haas, 1961, 48–50. o.; Rosamond, 2000.
107 Az útfüggőség azt mutatja meg, hogy pozitív visszacsatolású rendszerekben 

a múltban hozott döntések és fejlemények következményeként adott időpilla-
natban az aktorok számára az elérhető választási lehetőségek korlátozottak; 
a rendszer végső állapota és a potenciális fejlődési pálya görbéje is meghatá-
rozott, ugyanis a szereplőknek jobban megéri a kialakult keretek fenntartása 
és egy bizonyos irányban való továbbhaladás, mint az ezektől való eltérés 
vagy a rendszert alkotó tényezők megváltoztatása.

108 Deutsch et al., 1957.
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szervezetekben is érvényesül a tagállamok közötti egyenlőtlenség, 
amelynek mértékét nagyban befolyásolja az intézmények szava-
zási rendje, döntéshozatali mechanizmusa vagy normaabszorpci-
ós képessége.109 Ez az integrációs dilemma nagyban hasonlít a 
neorealizmus által a szövetségkötések esetére vonatkozóan leírt 
biztonsági dilemmára.

3.3. Konstruktivista stratégiák

A konstruktivista iskola – a neorealista és a neoliberális iskolától 
eltérően – nem rendelkezik kiforrott elvárásokkal és következteté-
sekkel a kisállamok külpolitikai magatartását illetően. Ennek oka, 
hogy a racionalista elméletekkel szemben amellett érvel, hogy a 
nemzetközi politikában a szereplők cselekvési logikája nem adott, 
azt nagyban meghatározzák és differenciálják a rendszer- és ál-
lami szintű normatív elemek. Éppen ezért a konstruktivizmus nem 
fektet le minden esetre alkalmazható, ideális külpolitikai stratégiá-
kat, így hasznossága az egyes esettanulmányok értelmezésekor, 
nem pedig általános szabályok felvázolása során válik egyértel-
művé.

Ennek ellenére a szakirodalomban egy-egy jelenség elem-
zése kapcsán, induktív módon azért születtek olyan külpolitikai 
stratégiákat bemutató tanulmányok, amelyek ha nem is általáno-
síthatóak, de sorvezetőként szolgálhatnak más országok viselke-
désének bemutatása esetén is. Az ilyen elemzések közös tulaj-
donsága, hogy bennük a kis méret és a korlátozott erőforrások 
már nem feltétlenül gyengeségként jelennek meg, hanem olyan 
jellemzőként, amelyet egy állam fel tud használni céljai elérése 
érdekében.

109 Nasra és Debaere, 2012.
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3.3.1. Virtuális megnagyobbítás

Alan Chong110 a Vatikán és Szingapúr külpolitikájának vizsgálatán 
keresztül mutatta be a kisállamok puhahatalmi (soft power) kapa-
citásokra épülő stratégiáit, s azokat összefoglaló néven „virtuális 
megnagyobbításnak” (virtual enlargement) nevezte. A kifejezés 
magában foglalja mindazokat a viselkedési formákat, amelyekkel 
egy kisállam képes hangsúlyozni, felnagyítani (és a rendszer tag-
jaival „elhitetni”) a saját fontosságát, melyet a klasszikus államér-
dekek mentén tud felhasználni.

A virtuális megnagyobbítás gondolata gyakorlatilag a konst-
ruktivista szerepfelfogásból vezethető le. Már Wendt111 is írt arról, 
hogy a nemzetközi szereplők önmagukról és egymásról alkotott 
képe nagymértékben befolyásolja a viselkedésüket. Victor Gigleux 
szerint egy állam külpolitikáját az ún. nemzeti szerepkoncepciók 
határozzák meg, vagyis az a kép, amelyet az állam önmagá-
ról, illetve a nemzetközi élet többi szereplője róla alkot.112 Ebből 
a szempontból a virtuális megnagyobbítás nem más, mint más 
aktoroknak az adott államról alkotott percepciójának a megváltoz-
tatása. Chong szerint a virtuális megnagyobbításnak három lehet-
séges módja van:

• A nemzeti politikai-gazdasági potenciál promotálása, 
amelynek célja a külföldi befektetések vonzása és a 
versenyképesség javítása. Ilyen jellegű tevékenységnek 
tekinthetőek a klasszikus országimázskampányok, ame-
lyekkel számos dél-ázsiai (Szingapúr, Hongkong), közel-
keleti (Katar, az Egyesült Arab Emírségek) vagy európai 
ország (Svájc, Izland) él.

• A jó kormányzás modelljének hirdetése is a virtuális meg-
nagyobbítás egyik lehetséges módja. Az ezt alkalmazó 
ország a helyi politikai és társadalmi viszonyok, illetve a 

110 Chong, 2010.
111 Wendt, 1992.
112 Gigleux, 2016.



Garai Nikolett, Koncz-Kiss Júlia, Szalai Máté

46

stabilitás projektálásával igyekszik vonzóvá válni a nem-
zetközi közösség számára (pl. Kanada, továbbá a hideg-
háborúban az amerikai támogatás elnyerésére törekvő 
harmadik világbeli államok).

• A kis méret kifejezetten előnyként jelenik meg a diplo-
máciai közvetítés területén, ugyanis az ahhoz szükséges 
jellemzőket – mint a pártatlanság és a morális tartás lát-
szata – gyakran társítjuk a kis mérettel vagy a gyengeség-
gel, így a kisállamokat könnyen elfogadják közvetítőként a 
rajtuk kívül álló konfliktusok esetén. Ez a szerep komoly 
előnyökkel járhat, és egy kisállam nemcsak a politikai fo-
lyamatok kimenetelére lehet döntő befolyással, de a saját 
érdekeit is érvényesíteni tudja. Nem véletlen, hogy szá-
mos korlátozott erőforrással rendelkező szereplő lép fel 
mediátorként (Finnország, Norvégia, Katar stb.).

A virtuális megnagyobbítás egyes elemei más néven ugyan, 
de számos elemzésben is megjelentek. Mehran Kamrava Katarról 
írt könyvében például kifinomult hatalomnak (subtle power) nevez-
te a marketing és branding tevékenység, a proaktív diplomácia és 
a stratégiai befektetések által szerzett befolyásra épülő külpolitikát – 
bár megjegyezte, hogy azt csak olyan kisállamok tudják folytatni, 
amelyek egy nagyhatalom katonai védőszárnya alá tartoznak.113

3.3.2. A normatív környezet alakítása

Egy kisállam a róla kialakított nemzetközi kép mellett a rendszer 
egészének normatív jellemzőit is képes megváltoztatni, saját ér-
dekei szerint alakítani. A neoliberális stratégiákhoz hasonlóan, 
ilyenkor a korlátozott erőforrásokkal rendelkező szereplő szintén 
a többiek viselkedését igyekszik megváltoztatni, ami (ez esetben) 
nemcsak intézmények létrehozásában, de immateriális értékek 

113 Kamrava, 2013, 61–65. o.
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megteremtésében, erősítésében vagy megkérdőjelezésében is 
történhet.

A normaalkotást mint külpolitikai stratégiát elsősorban a skan-
dináv államokhoz köthetjük. Norvégia, Svédország, Dánia, Finnor-
szág és Izland élen jár a különböző politikaterületeken (fenntartha-
tó fejlődés, jóléti állam, multilaterális biztonság) történő informális 
és formális szabályok, nézetek nemzetközi szintre való emelésé-
ben. Martha Finnemore és Kathryn Sikkink szerint114 a nemzetközi 
normaalkotás folyamata három fázisból áll:

• A norma kialakulása: először egy adott kérdésben állami 
szinten létrejön egy norma, amely szabályozza, megha-
tározza a belpolitikai szereplők és az állam viselkedését, 
majd az állam ezt a normát a nemzetközi rendszer szint-
jén is elkezdi képviselni.

• A norma elfogadása: a következő lépésben a nemzetkö-
zi közösség elfogadja a normát (nem feltétlenül kötelező 
vagy írott formában).

• A norma internalizálása: a nemzetközi politika szereplői 
saját viselkedésüket a normához igazítják, elismerik azt, 
akár a belső jogi rendszerükben is megjelenítik.

Christine Ingebritsen szerint a kisállamok nem a korlátozott 
kapacitásaik ellenére, hanem éppen azokból kifolyólag válnak 
ideális normaalkotókká.115 Az erőforráshiány ugyanis innovációra 
ösztönzi a döntéshozókat, s így kialakulhatnak a más államoktól 
eltérő normakészletek. Ugyanakkor Ingebritsen elismeri – a neo-
realizmus és a neoliberalizmus premisszáinak megfelelően – az 
előnyös geopolitikai elhelyezkedésből adódó biztonság, valamint 
(azzal összefüggésben) a megfelelő belpolitikai intézmények meg-
létét és pozitív hatását is.

114 Idézi: Ingebritsen, 2006.
115 Uo.
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A kisállamok a normaalkotáson túl a globalizáció eszközeit 
kihasználva más, közvetett módon is hatást tudnak gyakorolni a 
nemzetközi politikára. A 21. században az információ korábban 
sosem látott könnyedséggel áramlik a határokon át, így ennek 
stratégiai kihasználásával egy szereplő könnyen befolyásolhatja a 
nemzetközi folyamatokat. Az orosz Russia Today vagy a katari Al 
Jazeera televíziós csatorna jelentősége megkérdőjelezhetetlen a 
két ország külpolitikai stratégiájában, az ilyen jellegű médiavállal-
kozások pedig elérhető és megfizethető eszközök a legtöbb (kis)
állam számára is.

4. A tanulmánykötet szerkezete

A kötet írói a fent ismertetett kontextuális keretben végeztek kuta-
tásokat a kisállamokat érintő elméleti és gyakorlati kérdésekben. 
A tanulmányokat két csoportba osztottuk, s ezek alkotják a kötet 
két nagy részét. Az első kategóriába azok az elemzések kerültek, 
amelyek szerzői nagyrészt a hagyományos racionális elméletek 
(elsősorban a neorealizmus és a neoliberalizmus) alapvetései 
alapján folytatták a kutatásukat, akár kritikai szemlélettel.  Marton 
Péter a kisállamok koalíciós magatartásával foglalkozik, cáfolni 
igyekezve azt a feltételezést, miszerint ezek az entitások alultelje-
sítenének a köz- vagy klubjószágok előállítására irányuló erőfeszí-
tésekben. Garai Nikolett a visegrádi négyeknek a migrációs válság 
során tapasztalható viselkedését vizsgálja, a Schweller-féle ér-
dekegyensúly-elmélet keretein belül. Kőváriné Ignáth Éva Belgium 
Európán belüli helyzetével foglalkozik, illetve azzal a folyamattal, 
ahogyan az európai integrációban való részvétel a belga külpolitika 
kiemelt eszközévé vált. Koncz-Kiss Júlia Új-Zélandnak a Biztonsá-
gi Tanácsban betöltött szerepét és magatartását vette górcső alá, 
ezzel mutatva be a kisállamok napirend-alakítási lehetőségeit az 
ENSZ legfontosabb szervében. Kovács Attila Miklós Ecuador kül-
politikáját elemzi a különböző elméletek szemszögéből.



Garai Nikolett, Koncz-Kiss Júlia, Szalai Máté A KISÁLLAMOK LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A 21. SZÁZADBAN

49

A kötet második részében azokat a tanulmányokat közöljük, 
amelyek a hagyományos elméletektől elszakadva, már konstruk-
tivista alapvetésekből kiindulva közelítik meg a kisállamok hely-
zetét. Stork Fanni cikke a magyar kulturális diplomáciával mint 
a virtuális megnagyobbítás egyik eszközével foglalkozik. Szalai 
Máté Omán külpolitikájának bemutatásával igyekszik bizonyítani 
egyrészt a régiók közti eltérések figyelembe vételének, másrészt 
pedig az államon belüli neoliberális és konstruktivista tényezők-
nek a fontosságát. Szabó Krisztina az OECD DAC normakövető 
és normaalkotó fellépését ismerteti a fejlesztési politika területén, 
végül pedig Lafferton Sára a konstruktivista rendszerfelfogásból a 
kisállamok számára adódó lehetőségeket mutatja be.

Kutatásunknak a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) adott 
otthont, így a szerkesztők ezúton is szeretnék kifejezni hálájukat a 
KKI vezetői, munkatársai és gyakornokai számára. Emellett köszö-
net illeti a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok 
Intézetét, oktatóit és hallgatóit. A velük való közös gondolkodás 
nagyban hozzájárult a kötet szellemiségéhez. A könyv elkészítése 
során komoly segítséget kaptunk az Antall József Tudásközpont 
munkatársaitól is, elsősorban Baranyi Tamástól és Marianusics 
Krisztinától. Köszönjük még külföldi kollégáinknak, akikkel folyta-
tott konzultációink és beszélgetéseink szintén nagyban segítették 
a munkánkat. Végül pedig, de nem utolsósorban, szerkesztőnk-
nek, Tevelyné Kulcsár Andreának, aki nélkül a kötet nem tudott 
volna elkészülni.
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Sok kisebb megy sokra:
A relatíve kis országok koalíciós magatartása

Marton Péter

Összefoglalás: A nemzetközi tehermegosztással foglalkozó szak-
irodalomban a „relatív méret” kérdése kulcsfontosságú változóként 
kap figyelmet, mivel az elmélet előrejelzése szerint a kisebb álla-
mok a képességeikhez képest alulteljesítenek a köz- vagy klub-
jószágok előállítására irányuló közös erőfeszítésekben. E tanul-
mány kritikusan fogja megvizsgálni ezt a feltételezést. Teszi ezt 
a sok esetben megfigyelhető „niche”, avagy kiegészítő (ellátatlan 
szükségleteket lefedő) hozzájárulásokra és egyéb, figyelemremél-
tó lehetőségekre tekintettel, melyek révén a relatíve kis államok is 
jelentős résztvevői lehetnek a nemzetközi együttműködéseknek.

Abstract: The variable of „relative size” receives much attention 
in the literature on international burden-sharing. The associated 
empirical theory forecasts that relatively small countries will 
undercontribute (as compared to their resources) in joint efforts 
aimed at the production of public or club goods. There is a need, 
however, to critically review this theoretically informed expectation 
in light of how relatively small countries often become significant 
members of international coalitions through „niche” and other 
major complementary contributions. This paper sets out to do that.

A köz- vagy klubjószágok1 előállítására szerveződő koalí-
ciókról, illetve általában a kollektív cselekvés problémá-
iról szóló klasszikus, 1965-ben megjelent munkájában 

Mancur Olson az ilyen együttműködések keretében megvalósuló 
1 Tiszta közjószágról beszélhetünk, ha valaminek az előnyei korlátlanul és a 

felhasználók kizárásának lehetősége nélkül élvezhetők minden hozzáférő ál-
tal – és adott az univerzális hozzáférés. A klubjószágok esetében a kizárás 
lehetséges, vagy pedig a hozzáférés eleve nem univerzális.
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tehermegosztás alapvetően igazságtalan voltáról ír. Arra a követ-
keztetésre jut, hogy a részt vevő kis országok „kizsákmányolhat-
ják” a nagyobbakat. Egy előállítandó köz- vagy klubjószágnak mi-
nél nagyobb részéhez jut ugyanis hozzá ingyen egy adott állam, 
és minél kevésbé rajta múlik, hogy a szükséges jószág előállítása 
megtörténik-e vagy sem, annál erősebb ösztönzőt kap a potya-
utasság gyakorlására: ha nem is (teljesen) „ingyen él”, de a lehető 
legcsekélyebb mértékben járul hozzá a közös vállalkozás sikeré-
hez.2

Russell Hardin nyomán a szakirodalom „K-csoportként” 
(K-group) említi az országok azon körét, amely a (potyautaskodó) 
többiek akár teljes passzivitása mellett is hajlandó (és képes) le-
het valamilyen közjó3 előállítására – saját, a költségek mértékét 
meghaladó érdekeltségéből (vagyis az általa elvárt saját haszon-
ból) következően.4 A K-csoport mérete értelemszerűen függhet az 
érintettek képességeitől is, hiszen a hajlandóság aligha elég a si-
kerhez; erre a kiegészítésre tehát szükség van.

Ha Olson és Hardin téziseit kombináljuk az itt vázolt deduk-
tív logikának megfelelően, arra juthatunk, hogy a koalíciókon belül 
a relatíve kis államok – egyfelől csekély hajlandóságuk, másfelől 
korlátozott képességeik okán – jellemzően nem lesznek a K-cso-
port tagjai.

A „kis” méretnek itt értelemszerűen a relatív felfogása jelenik 
meg. A viszonyítási alapot a vizsgált esetre tekintettel kell megha-
tároznunk, és így „adott kontextusban, [adott] országcsoportban” 
azonosítjuk a kis(ebb) országokat, amint arra a bevezető tanul-
mány is utal a relatív felfogás ismertetésekor.5

A kisállamok külpolitikai magatartásának, illetve a koalíciók 
működésének vizsgálatára irányuló kutatásokat a fentiek fényében 
magától értetődően össze lehet kapcsolni. E termékeny találkozás 

2 Olson, 1965, 35. o.
3 A tanulmányban a „közjó” és a „közjószág” szinonimaként használt fogalom.
4 Hardin, 1982, 40–48. o.
5 Garai, Kiss és Szalai, 2017, 10–11. o.
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kiaknázásának eddigi elmaradása a szakirodalom hiányosságá-
nak fogható fel. A tanulmány ezért egy olyan áttekintésre tesz kí-
sérletet, amely prominens példákon keresztül szemlélteti, milyen 
stratégiákkal élnek a relatíve kis országok a szóban forgó kontex-
tusban. Ez legelőször is azért érdekes, mert ha hinnénk Olsonnak, 
akár azt is gondolhatnánk, hogy ezen a téren a kis államok, furcsa 
módon, nemhogy gyengének nem mutatkoznak, de egyenesen 
maguk zsákmányolják ki a nagyobb és erősebb, illetve tehetősebb 
partnereiket. Ezen állítás kritikus ellenőrzésére feltétlenül szükség 
van.

Megelőlegezhető, hogy a cikkben tárgyalt példák részben 
cáfolják Olson tézisét – pontosabban bizonyos fenntartások meg-
fogalmazására adnak lehetőséget. A nemzetközi koalíciók kisebb 
résztvevői sokszor látványos hozzájárulást tesznek a közös erőfe-
szítésekhez: sok kisebb megy sokra – ahogyan erre a tanulmány 
címe is utal.

A példák kapcsán adódik az ennek okairól, a kérdéses hozzá-
járulások természetéről való értekezés lehetősége, valamint arról, 
hogyan szolgálhatja az ilyen magatartás egy-egy ország érdekeit 
és alkalmazkodását a maga nemzetközi környezetében. A tanul-
mányt a kiinduló elméleti kereteket feszegető reflexió zárja.

1. A kiemelkedő koalíciós hozzájárulás lehetőségei
kis államok számára

Alább a koalíciókban részt vevő kisebb országok hozzájárulásá-
nak ötféle típusára térek ki, a felhozott példákon keresztül:

1. olyan esetekre, amikor a koalíciós erőfeszítések legitimi-
tásához járult hozzá a kisebb országok részvétele;

2. olyan esetekre, amikor valamilyen értelemben a közjó elő-
állítására irányuló erőfeszítés földrajzi helyéhez biztosítot-
tak – vagy éppen (oltalmazó jelleggel) blokkoltak – hozzá-
férést ilyen országok;
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3. olyan esetekre, amelyekben egy-egy hozzájárulás „niche” 
szerepet töltött be, azaz – a koalíció képességkészleté-
nek kiegészítéseként – addig ellátatlan szükségleteket 
fedett le, elégített ki;

4. olyan esetekre, ahol egy kisebb koalíciós résztvevő a sa-
ját érdekeltségét szem előtt tartva – Olson előrejelzése 
dacára – jelentős hozzájárulást tett a közös erőfeszíté-
sekhez;

5. olyan esetekre, amikor a kisebb országok hozzájárulásá-
nak jelentősége önmagában a hozzájárulás szükséges-
ségének elvét (mint normát) erősítő jelleggel mutatkozott 
meg.

1.1. Legitimitásépítés

A koalíciós tehermegosztással foglalkozó szakirodalom egyik visz-
szatérő gyengesége, hogy hajlamos elfeledkezni a nem materiális 
természetű hozzájárulások jelentőségéről. Ezek esetében nem 
kézenfekvő számszerűsíthető költségekről beszélni,6 és éppen 
ezért nem is lehetséges az „alul-” vagy „felülteljesítés” tekinteté-
ben állást foglalni.

A legitimitás szempontjából tett hozzájárulás kérdésében fi-
gyelemreméltó példát mutat be Sarah E. Kreps tanulmánya.7 Az 
1994-es haiti intervenció során az Amerikai Egyesült Államok elv-
ben egymagában is képes lett volna a szükséges műveletek ki-
vitelezésére, ám két okból is a misszió multilateralizálása mellett 
döntött. Mint azt Kreps meggyőzően bemutatja, egyfelől a belpo-
litikai támogatás tekintetében bírt jelentőséggel az, hogy partne-
rekkel közösen, a terheket megosztva került sor a beavatkozásra, 
másfelől pedig így a helyi lakosság szemében is elfogadottabb le-
hetett a külföldi katonai erők megjelenése (legalább rövid távon). 

6 Amint megállapítja ezt David P. Auerswald is. Auerswald, 2004, 636. o.
7 Kreps, 2007.
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Nagy jelentősége volt ebben egyebek mellett a szomáliai fiaskó-
nak – a Clinton-adminisztráció nem szívesen nézett volna szembe 
egymagában egy újabb „tengerentúli” beavatkozás kockázataival. 
Közvélemény-kutatási eredmények azt sugallják, hogy a kalkuláci-
óik helytállóak lehettek: éppen a nemzetközi fellépésre vonatkozó 
kérdések kapcsán sikerült többségi támogatást regisztrálni, míg 
egy unilaterális amerikai intervenció támogatásának tekintetében 
nem.8 Végül tizenkilenc szövetségest találtak a vállalkozáshoz, 
amelyek – köztük Izrael, Bolívia és Hollandia – az „inváziós” fázis-
ban elhanyagolható szerepet játszottak.9

A haiti eset nem egyedülálló tapasztalat. Az 1991-es öbölhá-
ború során ugyanígy nagy jelentősége volt a legitimitás érdeké-
ben a koalíciószervezésnek, ami ott már a diplomáciai fronton is 
érvényesült. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának támogató határo-
zata nélkül az idősebb George Bush adminisztrációjának talán a 
belső, kongresszusi támogatás megszerzése sem sikerült volna. 
Figyelemre méltó, hogy a Kongresszus csak az említett (678-as) 
BT-határozatot követően döntött a katonai fellépés lehetőségéről; 
előbb volt tehát adott a nemzetközi legitimitás, mint a belső támo-
gatottság.10 A Szaddám Huszein vezette Irakkal szembeni akció 
során pedig különösen fontos volt legitimitás tekintetében az arab 
szövetségesek, köztük Egyiptom és Szíria csatasorba állítása is. 
Izrael részéről viszont – különleges esetként – a „hozzá nem járu-
lás”, pontosabban az Irak elleni katonai lépésekből való kimaradás 
volt a kritikus tényező, különösen az Izraelt tudatosan provokáló 
iraki rakétacsapásokat követően.11

  8 Uo. 466–468. o.
  9 Uo. 450. o.
10 Bennett, Lepgold és Unger, 1994, 51. o.
11 Amint ezt részletesen elemzi a végig az e kérdésekre összpontosító, imént idé-

zett tanulmány. Lásd: Uo. Érdemes lehet megjegyezni, hogy az abszolút szá-
mokat összevetve (például a GDP-t tekintve Izrael esetében vagy a katonai erő 
teljes létszámát Egyiptoméban) az említett országok relatív értelemben nem 
feltétlenül kisállamok, de az 1991-es öbölháború során is megmutatkozott, 
hogy technológiai fölényük, illetve expedíciós képességeik miatt akkor egyér-
telműen az amerikai, brit és francia haderők bírtak elsődleges jelentőséggel.
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Éppen Irakkal összefüggésben, időben közelebbi példaként 
adódik az ifjabb Bush elnök által 2003-ban szervezett koalíció ese-
te is. A résztvevők felsorolásakor a Fehér Ház megemlített olyan, 
javarészt segélyfüggő csendes-óceáni országokat is, amelyek a 
katonai műveletekben nem is terveztek/tudtak volna részt venni 
– például Mikronéziát, Palaut, a Marshall-szigeteket és a Salamon-
szigeteket.12 Mint emlékezetes, az iraki háborúval kapcsolatos legi-
timitásépítésben az akkoriban épp az európai uniós felvételre váró 
kelet-közép-európai országok is jelentőséget kaptak – például a 
Szaddám Huszein lefegyverzésére felszólító és az Irak jelentet-
te fenyegetést hangsúlyozó Nyolcak levelének 2003. januári alá-
írása révén. Magatartásuk egyszerre tükrözte a szándékot, hogy 
megőrizzék az Egyesült Államok partnerségét és az általa nyújtott 
biztonsági garanciát, valamint hogy annak révén összekötő hidat 
alkossanak a transzatlanti közösség ellentétes álláspontra helyez-
kedett szereplői között. Matthew Rhodes megfogalmazásában ez 
egyszerre volt bandwagoning (csatlakozás) és bridging (híd képe-
zése).13

Az ilyen, legitimitás tekintetében passzív támogatással vagy 
aktív részvétellel segédkező államok motivációnak a megálla-
pítása körültekintést igényel, és ehhez esetről esetre kell vizs-
gálódnunk (ami meghaladja e tanulmány kereteit). Nem kimerítő 
konklúzióként megállapítható, hogy az érintettek döntéseiben a 
legkülönfélébb érdekek kaptak szerepet.

Egyiptom esetében az 1991-es hozzájárulás végső soron a ve-
zetés évtizedeken át követett, alapvető stratégiájához illeszkedett: 
a rezsim a politikai gépezete révén biztosította a belső legitimitást 
(vagy éppen elnyomta az ellenállást), hogy így a nemzetközi rend-
szerből és a saját körülményeiből eredően rá ható kényszerekhez 
és ösztönzőkhöz alkalmazkodhasson a lépései során. Meghatá-
rozó volt ebből a szempontból a külső hatalmaknak a közel-keleti 
12 Lásd a lista egy prominens változatát az ifjabb Bush elnök idejét áttekintő 

fehér házi archívumban: The White House, 2003.
13 Rhodes, 2004.
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stabilitás iránti igénye, illetve az annak áraként Egyiptomnak fize-
tett éves amerikai és egyéb támogatás. A kairói vezetés így rész-
ben a jelen kötet bevezető tanulmányában „beleegyezőként” leírt 
magatartást14 valósított meg (úgy szabályozta a belső kondíciókat, 
hogy a külső feltételekhez alkalmazkodni tudjon).15 Tulajdonkép-
pen Izrael is hasonló szempontoknak felelt meg, amikor a katonai 
válaszlépésektől a közvélemény nyomása ellenére is tartózkodott.

Eközben a Kínai Népköztársaság (KNK) által nyújtott sajátos 
diplomáciai támogatás – nem vétóztak, csak tartózkodtak a 678-
as BT-határozatról szóló szavazásnál – egyes források szerint a 
Tienanmen téri események miatt bevezetett szankciók feloldása 
érdekében történhetett, azaz a jóakarat elnyerésére irányult (ha 
úgy tetszik, egy, az imént említett felosztás alapján „hajthatatlan”, 
azaz a belső környezetét megváltoztatni nem kész államnak a ré-
széről).16 Bár a kínai eset említése „kis” országokról szóló elem-
zésben meglepő lehet,17 a KNK példája jól illusztrálhatja, meny-
nyiféle quid pro quo lehetősége merülhet fel legalább a remények/
várakozások szintjén egy ilyen kontextusban.

1.2. A földrajzi hozzáférés biztosítása/blokkolása

A földrajzi hozzáférés kritikus jelentőségű például a katonai mű-
veletek logisztikai támogatásának biztosításához, és erre vonat-
kozóan könnyű példákat sorolni. A legkézenfekvőbb illusztrációt 
Egyiptom és Pakisztán kínálhatja. Az előbbi a Szuezi-csatornához, 

14 Garai, Kiss és Szalai, 2017, 36–37. o.
15 Erre utalva kapta ellenzékétől a Hoszni Mubárak-féle rendszer a „Camp Da-

vid-rezsim” elnevezést, mely, miközben a Camp David-i megállapodásra is 
utal, ténylegesen tágabb értelmezéssel is bírt: a vezetésnek a külső elváráso-
kat érvényesítő szerepét tette szóvá.

16 Benewick és Wingrove, 1999, 240. o.
17 Kínát itt számításba venni – méretére és állandó BT-tagságára tekintettel – 

furcsán hathat, ám akkoriban (1990-ben, a szóban forgó BT-beli szavazás 
idején) mind az ország katonai képességeinek, mind pedig például az egy 
főre jutó GDP-mutatójának tekintetében legalábbis gondolatébresztő felvetés 
lehet.



Marton Péter

68

valamint a saját légteréhez való hozzáférés biztosításával tehet 
passzív, de rendkívül jelentős hozzájárulást a közel-keleti művele-
tek megvalósíthatóságához, azon keresztül pedig a világgazdaság 
olajutánpótlásának biztosításához – mivel részben ezek teszik le-
hetővé a térségbeli nyugati erőprojekciót.

Pakisztán jelentősége többek között az afganisztáni művele-
tek fenntarthatóságában mutatkozott meg. Ha ezt a két államot 
nem is tartjuk feltétlenül kicsinek, a példájuk jelzi, mekkora lehe-
tőséget kínálhat egy-egy ország számára a földrajzi kulcsszerep. 
Éppen Pakisztán zsarolási potenciáljára tekintettel, az afganisz-
táni műveletek intenzívebb szakaszában (2001–2011) megindult 
egy alternatív, „északi” utánpótlási útvonal (Northern Distribution 
Network, NDN) kialakítása a Kaukázuson, illetve Oroszországon 
és Közép-Ázsián keresztül. Ez utóbbinak a recipiensek részéről 
való kiaknázhatóságát mutatja, hogy az NDN által érintett Azer-
bajdzsán 2001 és 2012 között mindvégig – azaz ebben az idő-
szakban is – minden évben több pénzügyi támogatást (így többek 
között több katonai segélyt) kapott az Egyesült Államoktól, mint 
az NDN által elkerült Örményország – az örmény–amerikai érdek-
csoportok erőteljes tevékenysége dacára is.18

Ugyancsak figyelemreméltó lehetőség az említett kulcsszerep 
vagy kapuőri pozíció kihasználása a hozzáférés blokkolása vé-
gett, egy adott koalíció számára kívánatos módon. Gyakorlatilag 
ezt tette Magyarország 1999-ben, amikor Romániával és Bulgári-
ával együtt megtagadta Oroszországtól a Boszniából Koszovóba 
meglepetésszerűen átdobott orosz erőknek a saját légterén ke-
resztül történő utánpótlásának a lehetőségét. Ezzel lényegében 
szövetségesi hozzájárulást tett a közös koszovói célok érdekében, 
hiszen az orosz szándék akkor a pristinai repülőtér ellenőrzése 
révén a központi stratégiai pozíció megszerzése volt, a NATO és 
partnerei szempontjából alapvetően nem baráti jelleggel.

18 Lásd a vonatkozó adatokat itt: Kucera, 2013.
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1.3. Niche hozzájárulások

Ha egy-egy nemzetközi erőfeszítés megvalósításához egy kis or-
szág olyasmit tud felajánlani, ami ahhoz elengedhetetlenül szük-
séges, és nélküle az adott „hozzávaló” nem, nehezen vagy hiányo-
san állna rendelkezésre, az azért különösen figyelemre méltó, mert 
annak révén az érintett ország per definitionem a K-csoport részé-
vé válik (nevezhetjük ezt „niche core” opciónak). A „niche hozzá-
járulás” kifejezés – részben diplomáciai udvariasságból – gyakran 
előkerül azonban olyan esetekben is, ahol az adott képesség vagy 
eszközök biztosítása vélhetően más forrásból is megoldható len-
ne. Ilyenkor többnyire arról van szó, hogy a koalíciót menedzselő 
országok a partneri kapcsolat szellemében felkérnek egy társu-
ló szereplőt, hogy a K-csoport tagja legyen. Mivel a hozzájárulás 
révén mindenképpen kialakul az egymásra utaltság (legalább rö-
vid távon), e lépés eredménye az alternatív beszerzési források 
megléte mellett is tulajdonképpen ugyanaz, mint a niche core op-
ció esetén (a megkülönböztetés érdekében mégis nevezzük ezt 
„niche light” opciónak). Egy-egy koalíció működéséhez a legtöbb 
„valódi” (core) niche hozzájárulás általában a tehetősebb orszá-
goktól származik. Kiváló példa erre az Egyesült Államok szerepe 
a 2011-es líbiai beavatkozás során, amikor is a líbiai légvédelem 
elleni kezdeti intenzív légicsapás-sorozat, a precíziós légi bombák 
utánpótlásának biztosítása, a stratégiai és harcászati hírszerzés, 
vagy például a légi utántöltés tekintetében a koalíció – formálisan – 
nem vezető országaként is pótolhatatlan részt vállalt.19

„Kis(ebb) állami” niche hozzájárulásra is kínálhatók azonban 
példák – mind niche light, mind niche core szerepvállalásra. Ér-
dekes illusztráció az előbbi eshetőséget illetően Szingapúrnak a 
közel-keleti és más térségekben folyó koalíciós műveletekhez a 
légierejével és haditengerészetével való rendszeres hozzájárulá-
sa. Ebben meghatározó szerepet játszik Szingapúr és a nyugati 

19 Az amerikai légierő támogató szerepéről részletesen lásd: Owen, 2015.
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országok partnersége, amelynek szükségessége a városállam 
speciális helyzetéből következik. Mivel Szingapúr védelméhez 
egy konfliktus esetén helyben nem állna rendelkezésére stratégi-
ai mélység, katonai értelemben imperatívusz számukra az ellen-
séges állam területére történő gyors behatolás, hogy ott harcol-
hassanak. Ugyanakkor ennek nemzetközi jogi vitathatósága miatt 
fontos a nemzetközi támogatás biztosítása is. Ugyancsak nagy 
jelentőséggel bír, hogy praktikus okokból eszközállományuk, pél-
dául a repülőgépeik egy részét külföldi támaszpontokon tartják (az 
Egyesült Államokban, Franciaországban és Ausztráliában). Mivel 
onnan szükség esetén először is el kell jutni a műveleti területre 
(vissza Szingapúrba), a városállam légi utántöltő képességgel és 
ahhoz megfelelő tartálygépekkel is rendelkezik. Mivel ez utóbbiak 
általában szűkös kapacitással állnak rendelkezésre a nemzetközi 
katonai missziók során, Szingapúr támogató feladatokat is ellátott 
velük más légierők szolgálatában: többek között Afganisztán fe-
lett vagy például – újabban – az Iszlám Állam elleni légi hadjárat 
részeként is, annak 2014-es kezdete óta.20 Ez esetben tehát – ki-
mondatlanul – a nemzetközi kényszerek (a szomszédos országok-
kal, Indonéziával és Malajziával kapcsolatos, a jelen állás szerint 
látens biztonsági dilemma) kezelését is szolgálja e politika, miköz-
ben Szingapúr a saját terrorfenyegetettségét és így a közel-keleti 
stabilitás megteremtésében való közvetlen érdekeltségét is kifeje-
zetten hangsúlyozza.

A niche core hozzájárulás sajátos eseteként idézhető Kuba 
orvosi diplomáciája, melynek részeként egészségügyi jellegű se-
gélyek nyújtásán túlmenően doktorokat küld nagy számban külföldi 
szolgálatra, illetve létrehozta a Latin-Amerikai Orvosi Egyetemet, 
hogy saját, egyedi modelljének megfelelően képezze más ameri-
kai országok diákjait. Olyan tudással igyekeznek felruházni őket, 

20 Szingapúr 2003–2008-as iraki szerepvállalásáról lásd például: Ministry of 
Defence, 2010. Az Iszlám Állam elleni műveletekhez történő hozzájárulásról 
lásd a szingapúri védelmi minisztérium vonatkozó közleményét: Koh, 2014. 
Szingapúr azóta növelte is hozzájárulását ezekhez a műveletekhez.
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hogy képesek legyenek az általuk kezelt populációval együtt élve, 
szerény körülmények között is átfogó praxist folytatni, azaz mini-
mális infrastrukturális támogatással és technikai felszereltséggel 
egymaguk is el tudják több szakorvos feladatát látni, miközben az 
egészség érdekében a gyógyításéval megegyező hangsúlyt fek-
tetnek az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésére 
is. Az, hogy együtt élnek az általuk kezelt emberekkel, és ismerik 
a körülményeiket, értelemszerűen segíthet ebben.

Egyes kritikus hangok Kuba „hátsó szándékait” firtatják az 
ügyben, és az anyagi érdekeket látják meghatározónak e diplo-
mácia hátterében (gyakorta valóban adott a pénzügyi ellenszol-
gáltatás a kubai doktorokat fogadó országok részéről).21 Mások 
a program pozitívumaként említik, hogy az a neoliberális gazda-
ságpolitika következtében meggyengült egészségügyi rendszere-
ket támogat a fejlődő országokban, hathatósan.22 Egyes vélemé-
nyek szerint megjelenik benne valódi humanitárius szándék is, az 
anyagi hozadékoktól függetlenül. Sokszor pedig ténylegesen, nem 
közvetlen kölcsönösség mellett is részesülhetnek az előnyeiben 
egyes recipiensek – Kuba tehát sokszor általános jóakarat-építő 
szándékkal folytat ilyen együttműködéseket.23 Különösen figye-
lemre méltó ezzel, illetve a tanulmány témájával összefüggésben 
az a segítség, amit az ország a nemzetközi fellépés elemeként az 
ebolajárvány sújtotta nyugat-afrikai államoknak nyújtott a 2014–
2016-os időszakban. A kubai részvétel jelentőségét az Egyesült 
Államok is elismerte, és az Obama-adminisztráció e partnerségre 
is hivatkozott a kubai kapcsolatok normalizálásáért tett lépései in-
doklásaként.24

21 Werlau, 2013. Az idézett forrás azt is kritika tárgyává teszi, hogy az orvosok 
maguk ehhez képest minimális pénzügyi ösztönzők mellett teljesítik a szolgá-
latukat, miközben családjuknak „túszként” ott marad az autokratikus beren-
dezkedésű szigetországban, és ez garantálja a visszatérésüket.

22 Olyan fejlődő országokban, amelyekben az alacsony egészségügyi ráfordítá-
sok mellett az orvosi személyzet kivándorlása is alapvető probléma.

23 Huish és Kirk, 2007; Feinsilver, 2008.
24 Anderson, 2014.
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1.4. Tettrekészség a saját érdekeltség okán

Az afganisztáni ISAF- (International Security Assistance Force) 
koalícióról szóló, Nik Hynekkel közösen írt munkánkban25 a ko-
alíciós hozzájárulások értékelésére egy egyszerű kétdimenziós 
mátrix alkalmazását ajánlottuk, mert már annak segítségével is 
kifinomultabb jellemzés adható az egyes országok motivációiról 
a szövetségfüggőség, illetve a koalíció fellépését diktáló fenyege-
téssel kapcsolatos saját érdekeltség tekintetében. Ennek az osz-
tályozásnak a logikájából következően azok az államok lehetnek 
az optimális hozzájárulók, amelyek mindkét említett szempontból 
erős motivációval vannak jelen. Ők a „törekvők” (strivers), szem-
ben például a csak szövetségfüggő, de a saját közvetlen érdekelt-
ségtől mentes „szolgákkal” (servants) vagy a minden tekintetben 
gyengén motivált „bámészkodókkal” – vagy esetleg (diplomatiku-
sabban): a „szemlélődőkkel” (on-lookers).

A törekvők kategóriája empirikus relevancia tekintetében egy-
általán nem üres, és ha csupán az afganisztáni misszióra utalunk, 
már akkor is számos példát találhatunk olyan, kisebb koalíciós 
részt vevő országokra, amelyek ilyen jellegű hozzájárulást tettek. 
Az összességében veszélyesebb műveleti területnek számító Dél-
Afganisztánban fontos szerepet vállalt például Hollandia, Dánia 
vagy éppen Románia. Az idézett könyvünkben bemutatott magya-
rázat erre az, hogy a kisebb országoknak az effajta kiemelkedő 
erőfeszítése a NATO kollektív védelmi tevékenységeiben mutat-
kozó alulteljesítésüket kompenzálhatja – tekintettel az érintettek 
jellemzően alacsony GDP-arányos védelmi költekezésére, ami 
történetesen megfelel Olson kizsákmányolási tézisének.26 A saját 
érdekeltség ezzel együtt is jelentőséggel bírhat, mind a misszió 
fókuszát képező fenyegetéssel összefüggésben (pl. a terrorizmus 
fenyegetése által viszonylag erősen érintett Hollandia esetében), 

25 Marton és Hynek, 2011, 20–21. o.
26 Uo. 18. o.
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mind egyéb, a NATO fennmaradása révén kezelhető fenyege-
tésekkel kapcsolatban (amilyen veszélyt jelent a Dél-Afganisz-
tánban ugyancsak jelentős szerepet vállalt Észtország számára 
Oroszország).

1.5. A hozzájárulás elvárhatóságának mint normának az erősítése

Végezetül erről a tényezőről is érdemes szót ejteni. Ismét csak 
az afganisztáni missziót szem előtt tartva kijelenthető, hogy a 
potyautaskodás elkerülése és – azzal együtt – a nem NATO-
partnerországok hozzájárulásának ösztönzése végett mindvégig 
jelentőséggel bírt, hogy a NATO vezette ISAF-koalícióhoz vala-
mennyi NATO-tagállam hozzájárulást tegyen, és a hozzájárulásuk 
mértékét csak a többiekkel történő egyeztetés alapján módosít-
sák. Ez az in together, out together („együtt megyünk be és ki”) 
elvben rögzült.27

Olyan, a szerepvállalással kapcsolatban húzódzkodó – bár 
egyébként jelentős feladatokat vállaló – országoknak, mint pél-
dául Magyarország, néhány ízben a szövetségi partnerek nyomá-
sát kellett megtapasztalniuk, amikor erről az elvről elfeledkezve a 
korai kivonulás lehetőségét keresték. Hazánk esetében például a 
második Orbán-kormány idején történtek erre irányuló tapogató-
zások, amelyek azonban komoly ellenállásba ütköztek, és ez vé-
gül visszatartotta a magyar vezetést attól, hogy ebbe az irányba 
mozduljon el.28

2. A kis államok koalíciós hozzájárulásai
és a nemzetközi kapcsolatok elmélete

A bemutatott esetekben tárgyalt relatíve kis államok magatartását 
kizárólag egyetlen nagy elmélet absztrakt előrejelzésével – példá-
ul a realista vagy a liberális értelmezési keretekkel – megfeleltetni 
27 L. erre utalást pl. Anders Fogh Rasmussen (akkori) NATO-főtitkár nyilatkoza-

tában: Rasmussen, 2012.
28 Marton és Wagner, 2015, 212–214. o.
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nehéz, akárcsak az eltérő lehetséges magyarázatok pontos oko-
zati súlyát illetően általánosítani. Ennek következtében minden-
képpen eseti alapú vizsgálódás szükséges.

Az említett példákban (az 1991-es öbölháború, az iraki ag-
resszió visszaszorítása vagy a haiti és afganisztáni stabilizáció 
kapcsán) gyakran olyan nemzetközi együttműködésekkel találkoz-
tunk, amelyek végső soron közjószágok, azaz globális, bizonyos 
mértékig minden állam számára kedvező közjavak előállítására 
irányultak. Ilyen vállalkozások keretében elsődlegesen az abszolút 
haszon számíthat – hogy azután széles körű kooperáció valósult 
meg ezekben az esetekben, tulajdonképpen igazolhatná is ezt a 
várakozást. Az egyes államok hozzájárulását közelebbről szem-
ügyre véve azonban az is világos, hogy azok szóródása részben 
az eltérő relatív előnyök, illetve az abból adódóan különböző mér-
tékű érdekeltség következtében alakult ki. A relatív előnyök szóró-
dását okozza többek között az adott közjószág elő nem állításából 
következő károsultság eltérő mértéke (avagy a fenyegetettség), de 
szerepet játszik benne – különösen a kisebb, saját biztonságukat 
önállóan garantálni nem képes államok számára – a jelentősebb 
koalíciós partnerekkel szemben emiatt fennálló függőség is, me-
lyet az érintettek egyedi körülményeiknél fogva más és más mó-
don vesznek tekintetbe.

Az utóbbi tényező jelentősége mutatja, hogy a liberális értel-
mezési keret érvényességét – miszerint a nemzetközi együttműkö-
dés az abszolút előnyök univerzális felismeréséből ered – már az 
is korlátozza, hogy az Egyesült Államok és más, hozzá hasonló-
an vezető szerepet betölteni kész és képes országok ösztökélése 
nélkül minden bizonnyal kevesebben és feltehetően még egyenet-
lenebb módon járulnának hozzá a közös erőfeszítésekhez. Ilyen 
értelemben szükséges tehát azon „jótékony” globális és regionális 
hegemónok megléte, melyek a kooperatív vagy multilateralista in-
ternacionalizmus jegyében járnak el, és képesek az ilyen típusú 
együttműködést megfelelően ösztönözni, olykor kikényszeríteni.
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A konstruktivista megközelítésnek ugyanakkor számos pon-
ton alapvető jelentősége van. Közjószágok – vagy egyáltalán bár-
milyen jószág – előállítása kapcsán szükséges a „jónak” valamiféle 
definiálása, ami sokszor percepciókon, vélelmeken és spekulatív 
megfontolásokon alapul – a biztonságpolitika területén különösen 
gyakran ez a helyzet.29 Az afganisztáni stabilizáció mint cél alig-
ha lehetett például kérdéses a legtöbb részt vevő ország számára 
az ISAF-koalícióban, és ilyen értelemben egy „biztonságiasítási 
komplexum”30 részeként léptek fel. Ám ettől még a cél elérésének 
mikéntje, sőt egyáltalán a cél elérhetősége távolról sem volt egy-
értelmű. Azoknak az országoknak az érdekeltsége pedig, ame-
lyek a koszovói beavatkozásban részt vettek, vagy ahhoz bármi-
lyen módon hozzájárultak, nyilvánvalóan eltérő mértékű volt, már 
csak abból fakadóan is, hogy az intervenció elvben elsődlegesen 
morális indíttatású volt, hiszen a deklarációk fényében tisztán hu-
manitárius okból került rá sor. A morális megfontolások hangsú-
lyozása pedig aligha értelmezhető a materiális valóság objektív 
kényszereihez történő alkalmazkodásként – ez esetben a morális 
értelemben vett jót meghatározó interszubjektív folyamatok játsza-
nak meghatározó szerepet, megint csak a konstruktivista megkö-
zelítés szükségességére irányítva a figyelmet.

Fontos a konstruktivista elemzés az egyes résztvevők stra-
tégiájának az értelmezéséhez is – és itt érdemes visszautalni a 
bevezető tanulmányban említett „virtuális megnagyobbítás” alkal-
mazásának a lehetőségére.31 Amikor egy kisebb részt vevő ország 
egy koalíció K-csoportjának a tagjaként lép fel, az egyfajta „ténylegesen 
megnagyobbító” hatással ér fel. „Virtuális” megnagyobbításról inkább 
29 Marton, Balogh és Rada, 2015, 80. o.
30 Olyan országok együttese, melyek egy része ténylegesen fenyegetett egy bi-

zonyos veszélyforráshoz kapcsolódóan – egy részük azonban nem. Mégis 
a teljes országcsoporton belül – az egyes országokban egymástól nem füg-
getlenül – kerül sor az adott fenyegetésforrás biztonságiasítására. Az ebből 
következő közös fellépésen keresztül azután kialakulhat közvetlen érintettség 
minden résztvevő számára a fenyegetésforrással összefüggésben, bár ez 
nem következik be feltétlenül. Marton, Balogh és Rada, 2015, 54–58. o.

31 Hivatkozás: Chong, 2010.
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azokkal a kisebb országokkal kapcsolatban érdemes beszélni, 
amelyek jelentősebb saját képességek hiánya ellenére is folyama-
tosan és következetesen a morális vagy stratégiai értelemben je-
lentős közjavak (humanitarianizmus, stabilizáció/béketámogatás) 
megvalósítására törekednek, és ha nem is nélkülözhetetlen sze-
replőként, de hasonlóan következetesen részt vállalnak az ilyen 
programok kivitelezésében. Ezzel alakítják arculatukat a világ felé, 
egyúttal pedig a saját identitásukra is hatással vannak, bár csak 
részben tudatos visszacsatolás révén.

Végezetül érdemes arra is kitérni, hogy a strukturalista meg-
közelítés jelentőségét is felfedezhetjük, amikor segélyfüggő peri-
fériás országoknak (pl. Mikronézia) vagy éppen (biztonsági szem-
pontból) szövetségfüggő, tőkebehozatalra (és a külföldi működő 
tőke megtartására) szoruló félperifériás (pl. kelet-közép-európai) 
államoknak diplomáciai koalíciókban és katonai missziókban való, 
nem tisztán közvetlen érdekeltségből történő részvételét látjuk.32 
Ez viszont az e kötet bevezető tanulmányában említett elméleti ke-
reteken már túlmutat.

3. Konklúzió

A tanulmány bemutatta, miért és miként fordulhat elő az, hogy 
miközben a szakirodalom a relatíve kis államokat a racionalista 
előfeltételezéseken alapulva a koalícióikat/szövetségeiket kizsák-
mányolóként ábrázolja, azok nemzetközi együttműködések része-
ként sokszor mégis jelentős hozzájárulást tesznek a közös erőfe-
szítésekhez. A miértre vonatkozóan számos példa szóba került, 
annak kiemelésével, hogy a lehetséges motivációk sokfélesége és 
gyakori együttes előfordulásuk miatt az eseti alapú megközelítés, 
illetve az egyedi körülményeket feltáró vizsgálódás megkerülhetetlen. 
A mikéntre vonatkozó öt konkrét lehetőség meghatározását köve-
tően azokra a tanulmány bőséges illusztrációval szolgált.
32 Hogy a nemzetközi kapcsolatok strukturalista elemzésének alapjait illető-

en csak néhány meghatározó forrásra rámutassunk, lásd: Galtung, 1971; 
Wallerstein, 1974.
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Az empirikus áttekintést követő értékelésben ezek után meg-
állapítottuk, hogy a relatíve kis államoknak a nemzetközi együtt-
működésekhez való hozzájárulása a nemzetközi kapcsolatok li-
berális elméletével jól jellemezhető kontextusban, ugyanakkor a 
realista megközelítés szerint is sok tekintetben jól magyarázható 
indíttatással történik. Nem mehetünk el a konstruktivista megkö-
zelítés nyilvánvaló relevanciája mellett sem, például a közjó fogal-
mának értelmezését illetően, illetve az egyes országok imázs- és 
identitásépítő törekvései kapcsán. Végső soron pedig a nemzetkö-
zi kapcsolatok strukturalista elmélete is kínálhat figyelemre méltó 
értelmezést a vizsgált jelenséggel összefüggésben, amennyiben 
annak hátterében a világgazdasági pozíciók és függőségek sze-
repére gondolunk.
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A visegrádi négyek külpolitikai viselkedése 
a migrációs válság során.

Kisállamok az európai dzsungelben
Garai Nikolett

Összefoglalás: A kisállami tanulmányok szakirodalmának jelen-
tős része foglalkozik az Európai Unió kisállamaival és azok külpo-
litikai lehetőségeivel. A szakértők – az általuk választott elemzési 
keretrendszertől függetlenül – egyetértenek abban, hogy az uniós 
tagállamok relatív mérete fontos tényezőként jelenik meg: meg-
határozza a külpolitikai viselkedésüket és a külpolitikai aktivitásuk 
mértékét. Az európai kisállamok külpolitikai viselkedésének vizs-
gálata során a kutatók a neoliberális és a konstruktivista elem-
zési keretrendszert alkalmazzák a leggyakrabban. Ugyanakkor a 
neorealista megközelítésmód is szolgálhat némi tanulsággal, és 
árnyalhatja, vagy éppen kiegészítheti a többi elméleti iskola kö-
vetkeztetéseit. Emiatt a tanulmány neorealista perspektívából, a 
Schweller-féle érdekegyensúly-elmélet alapján vizsgálja a viseg-
rádi négyeknek (V4) az európai migrációs válság során tanúsított 
külpolitikai magatartását.

Abstract: A significant part of small state studies literature deals 
with small states within the European Union and their foreign 
policy opportunities. Most of the scholars agree – regardless of the 
analytical framework what they choose to use – that the relative 
size of small states is an important determinative factor that sets 
the boundaries of small state behaviour and foreign policy activity. 
Researchers usually approach European small states from a 
neoliberal or constructivist perspective. However, neorealism can 
also provide us with some important lessons that can nuance 
or complement the conclusions of other theoretical schools. For 
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this reason, the study examines the foreign policy behaviour of 
the Visegrád Four (V4) countries in the European migration crisis 
based on Schweller’s balance of interest theory that stems from 
the theoretical school of realism.

A kisállami tanulmányok szakirodalmának jelentős része 
foglalkozik az Európai Unió kisállamaival, az integráció-
nak az azok viselkedésére gyakorolt hatásával, illetve az 

integrációban részt vevő kisállamok külpolitikai lehetőségeivel is. 
A szakértők – az általuk választott elemzési keretrendszertől füg-
getlenül – egyetértenek abban, hogy az uniós tagállamok relatív 
mérete fontos tényezőként jelenik meg: meghatározza a külpoliti-
kai viselkedésüket és a külpolitikai aktivitásuk mértékét.1

A legtöbb kutató egyéb kérdésekben is azonos véleményen 
van. Ilyen például az, hogy az egyes uniós intézmények komp-
lex szavazati rendszerei miatt a népességszám a döntő tényező 
a szavazati súlyok szempontjából.2 Közös kiindulópontot képez az 
az elgondolás is, hogy a kisebb és a nagyobb tagállamok hata-
lombirtoklásában (power possession) különbségek fedezhetők fel, 
annak ellenére is, hogy az intézményi mechanizmusokat úgy ala-
kították ki, hogy a tagállamok képviselete az arányosság elvének 
megfelelően – a népességszámhoz mérten – történjen.3 Ezt jól 
bizonyítja az Európai Unió Tanácsának kettős többségen alapuló 
szavazati rendszere vagy az európai parlamenti képviselők szá-
mának degresszív arányosságon alapuló megoszlása.4

Az európai kisállamok külpolitikai viselkedésének vizsgálata 
során a kutatók a neoliberális és a konstruktivista elemzési keret-
rendszert alkalmazzák a leggyakrabban. Ugyanakkor a neorealis-
ta megközelítésmód is szolgálhat némi tanulsággal, és árnyalhatja, 
vagy éppen kiegészítheti a többi elméleti iskola következtetéseit. 

1 Kurečić és Luša, 2015.
2 Uo.
3 Kivélt képez ez alól az Európai Tanács és az Európai Bizottság.
4 Steinmetz és Wivel, 2010.
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A jelen tanulmány ezért neorealista szemszögből vizsgálódik, így 
nem az Európai Unió belső döntéshozatali mechanizmusait és 
normáit állítja a fókuszba, mely tényezők a neoliberális felfogás 
szerint alapvetően határozzák meg a kisállamok külpolitikai manő-
verezéseinek a korlátait.5

A tanulmány legfőbb célja, hogy neorealista perspektívából, a 
Schweller-féle érdekegyensúly-elmélet alapján vizsgálja a viseg-
rádi négyeknek (V4) az európai migrációs válság során tanúsított 
külpolitikai magatartását. A modell elemzési keretrendszerének 
megfelelően a nemzetközi rendszer struktúrája, az Európai Uni-
ónak a nemzetközi rendszerben (hatalmi egyensúlyban) elfoglalt 
helye, külső környezete, valamint tagállamai geopolitikai helyzete 
kerül górcső alá.

Az érdekegyensúly-modellnek egy regionális integrációban 
zajló hatalmi játszmák leírására történő alkalmazása annyiban je-
lent újdonságot, hogy a Waltz-féle hatalmi erőegyensúly erőköz-
pontúsága és a Walt-féle fenyegetés-egyensúly külső fenyegetés 
tényezője mellett két további determináló tényezőt is figyelembe 
kell venni a szövetségkötések elemzésekor: a profitmaximalizá-
lást6 és az opportunizmust. A tanulmány tehát amellett sorakoztat 
fel érveket, hogy a visegrádi négyek a migrációs válság során pro-
fitorientált bandwagon-politikát (bandwagoning for profit) folytat-
nak, melyet az említett négy rendszerszintű faktor befolyásol.

A tanulmány első része tartalmazza annak a meghatározását, 
hogy a továbbiakban milyen neorealista narratívában értelmezem 
az Európai Unió létrejöttét és a visegrádi négyek szövetségét. 
A második fejezetben arra keresem a választ, hogy a bevezető 
tanulmányban ismertetett neorealista definíció kritériumai alapján 
kisállamnak számítanak-e a V4 országai. Ezt követi annak kifejté-
se, hogy milyen tanulságokkal szolgálhat a menekültválság neo-
realista perspektívából történő értelmezése a visegrádi négyek 

5 Gstöhl és Neumann, 2004.
6 Politikai és/vagy gazdasági profitot is beleértve. Schweller, 1997.
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külpolitikai viselkedésének szempontjából. Ehhez három tényezőt 
veszek figyelembe:

• a liberális és a realista migrációfelfogás közötti különb-
ségeket, valamint a migráció biztonsági kérdésként való 
értelmezését (politikai és/vagy gazdasági profitok feltér-
képezése);

• a visegrádi négyek külső környezetének instabilitását, 
amely lehetőséget nyújt a kisállamok aktivitásának növe-
kedésére (opportunizmus);

• a neorealista erőpolitikát idéző Európán belüli geopolitikai 
sajátosságokat.

A tanulmány utolsó fejezete kitér az alkalmazott módszertan 
korlátaira, valamint további kritikus kérdéseket vet fel a jelenlegi 
európai folyamatokkal kapcsolatban.

1. Globalizáció, migráció és európai integráció
a neorealizmusban

A globalizáció és az európai integráció mára fontos kutatási terüle-
tévé vált a nemzetközi kapcsolatok elméletének. E két jelenségnek 
a nemzetközi rendszerben való tartós fennállása azonban megle-
hetősen kivételesnek, sőt anomáliának számít a neorealista isko-
la által leírt, önsegélyen alapuló, anarchikus rendszerben.7 Első 
ránézésre úgy tűnhet, mintha az egyre mélyülő integráció és az 
előrehaladott globalizáció ténye megcáfolná a neorealizmus ha-
talmi politikára (power politics) épülő alapvető hipotéziseit,8 mivel 
ma az államok inkább a nemzetközi intézményeken belüli koope-
rációt választják a rivalizálás helyett.9 Félreértés lenne azonban 
azt gondolnunk, hogy a neorealizmus általánosságban tagadja a 

7 Wivel, 2004.
8 Lásd Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 17. o.
9 Kegley, 2009.
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globalizáció és az európai integráció fontosságát.10 Számos olyan 
próbálkozás jelent meg az elmúlt évek során, melyek a neorealiz-
mus elméleti keretrendszerét próbálták bővíteni e két folyamatnak 
az elméleti iskola kutatási programjába való beillesztésével.11 
A legtöbb kritikus úgy véli, ha a neorealista iskola meg akarja őriz-
ni elméleteinek a nemzetközi kapcsolatok „törvényszerűségeinek” 
leírására való általános alkalmazhatóságát, akkor nem kerülheti el 
a globalizáció és az európai integráció jelenségének megfelelő, 
szervesebb beillesztését az alapvető logikai struktúrájába.12 Ez a 
kisállami tanulmányok fejlődését is elősegítené.

1.1. A globalizáció és a migráció kontextualizálása

A globalizáció legszélesebb körű értelmezése szerint az a nem-
zetközi rendszer szereplői közötti kapcsolatok és összeköttetések 
felélénkülését jelenti.13 Azonban ennél sokkal kidolgozottabb defi-
nícióra van szükségünk ahhoz, hogy megértsük a globalizáció, az 
integráció és a migráció közötti összefüggéseket. A globalizáció 
egy multidimenzionális folyamat, amely a gazdasági, technológiai, 
szociális és kulturális aspektusai mentén hatással van a társadal-
mi kapcsolatok és tranzakciók térbeli szerveződésére, és megvál-
toztatja azt.14 Anders Wivel szerint a neorealista gondolatmenet 
abból indul ki, hogy a politika dominálja a gazdaságot. Ha a glo-
balizáció leginkább a gazdasági szektorban érvényesül, akkor a 
szerepe a politikától fog függeni. Emiatt az iskola képviselői három 
eltérő konceptualizációval szolgálnak a globalizáció jelenséget il-
letően, melyekben az korlátozott szereppel bír: független, függő és 
közbenső változóként is értelmezhető.

10 Collard-Wexler, 2006.
11 Wivel, 2004, 9. o.
12 Uo.
13 Keohane és Nye, 2001.
14 Held et al., 1999. További, a szakirodalomban használatos globalizációfogal-

makat lásd: UNESCO, 2017.
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Független változóként a globalizáció azzal befolyásolhatja a 
nemzetközi rendszer struktúráját, hogy növeli az államok gazdasá-
gi kapacitásait, az pedig a katonai kapacitásokat is megváltoztat-
hatja. Randall L. Schweller amellett érvel, hogy így változás állhat 
be a rendszer erőkonfigurációjában, mivel a nemzeti növekedési 
ráták egyenlőtlensége újraosztja a rendszer erőviszonyait, és alá-
ássa a status quót – a globalizáció az államok közötti versengést 
felélénkíti.15 Ha függő változóként tekintünk a globalizációra, akkor 
az amerikai hegemónia egyik következményeként kell tekintenünk 
a jelenségre. Közbenső változó pedig abban az esetben lehet, ha 
az állami interakció és a nemzetközi struktúra közé ékelődik be. 
Ebben az olvasatban a globalizáció a bipoláris világ végének egyik 
kritikus faktora volt, mert annak köszönhetően a globális termelés 
átalakulása megnövelte a világgazdaságtól való izoláció alternatív 
költségét.16 A profitorientált bandwagon-politika az első lehetőség-
be illik a leginkább, így a globalizációra a továbbiakban független 
változóként tekintünk. Ebből az következik, hogy a kisállamok szá-
mára a globalizáció szintén a külpolitikai aktivitásukat befolyásoló 
tényezőként hathat.

Bár a jelenséget leginkább a gazdasági aspektusai mentén 
elemzik a nemzetközi tanulmányok kutatói,17 a nemzetközi (vagy 
államok közötti) migráció e globalizációs folyamat egyik mobilitási 
faktorát képezi.18 Az érintett államok részéről azonban ez szoros 
összefüggésben áll a gazdasági megfontolásokkal (munkaerő-
áramlás).19 Az emberek különböző okokból élnek a nemzetközi 
migráció lehetőségével a globális világban: egyesek a gazdasá-
gi kilátásaik javítása, biztonságosabb életkörülmények biztosítá-
sa, családegyesítés céljából vándorolnak el, mások a hazájukban 

15 Wivel, 2004, 9. o.
16 Uo. 10. o.
17 Waltz, 1999.
18 Worldwatch Institute, 2017.
19 A migráció, munkaerő és globalizáció közötti összegfüggésekről bővebben: 

Düvell, 2004.
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zajló üldöztetés, háború elől menekülnek.20 Ez azt jelenti, hogy a 
nemzetközi migráció kifejezés magában foglalja a különböző mig-
rációs formákat végző csoportokat: a migránsokat és a menekül-
teket is. Mivel a jelenlegi migrációs válság során mindkét csoport 
tagjai érintettek, a tanulmány során az ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tossága által ajánlott vegyes migráció (mixed migration) kifejezést 
használom.21 Most tehát egy vegyes migrációs válság zajlik, mely-
nek részét képezi a menekültválság is.

1.2. Az európai integráció konceptualizálása

A neorealisták szerint a nemzetközi rendszerben csak nagy ne-
hézségek árán valósítható meg az együttműködés, hiszen az 
egyfajta fogolydilemmaként értelmezhető: a játékelmélet szerint 
az egyoldalú kooperáció lehetőségéből származó veszteségtől 
való félelem és a versengés lehetősége aggodalomra sarkallja 
a játékosokat.22 Ennek megfelelően az abszolút nyereség helyett 
az államok a relatív nyereség megszerzésére törekednek, így a 
kooperáció során egy állam amiatt is aggódhat, hogy a partnerei 
aránytalanul nagyobb profitot szereznek nála (azaz zéróösszegű 
játékként gondolnak az együttműködésre).23 Az egyes országok 
ezért a saját érdekeik mentén próbálják létrehozni a nemzetközi 
intézményeket, és úgy kívánják befolyásolni a működésüket, hogy 
azok a saját politikájuk eszközéül szolgáljanak, s ne egy fölöttük 
autoritást gyakorló, független entitásként jelenjenek meg.24 Ez a 
zéróösszegű játék a nem közösségi szinten lévő politikaterülete-
ken folyó tagállami versenyre jellemző leginkább.

A tanulmány szempontjából ez a megállapítás azért releváns, 
mert a későbbiekben szó esik arról, hogy ilyen zéróösszegű területnek 

20  Kahanec és Zimmermann, 2008.
21 UNHCR, 2017.
22 Grieco, 1988.
23 Schweller, 1997.
24 Collard-Wexler, 2006, 401. o.



Garai Nikolett A VISEGRÁDI NÉGYEK KÜLPOLITIKAI VISELKEDÉSE

87

tekinthető az Unió közös menekültügyi és migrációs politikája is, 
amelyben a tagállamok a saját érdekeik érvényesítésére töreked-
nek inkább, mintsem az abszolút nyereségre. Ebből arra követ-
keztethetünk, hogy a migrációs válság kialakulása és fokozódása 
felerősítette a saját érdekek mentén, relatív előnyök megszerzé-
sére irányuló tagállami versengést. Bár a neorealisták számára az 
államok a nemzetközi rendszer legfőbb szereplői, ahogy az fen-
tebb kiderült, nem tagadják a nem állami szereplők létezését sem, 
csak egyszerűen úgy gondolják, hogy a nemzetközi rendszerben 
azok tevékenységei másodlagos fontosságúak az államok relatív 
és autonóm erőkapacitásaival szemben.25

A neorealisták úgy tekintenek az Európai Unióra, mint a nem-
zetközi rendszer egy bizonyos erőkonfigurációjára – az államközi 
együttműködés egy extrém változatára –, ahol a globális vagy re-
gionális hatalmi struktúra miatt jöhetett létre az integráció. Emi-
att egy részük úgy gondolja, hogy a globalizáció és az európai 
integráció csak az erőpolitika egy újabb korszaka, melyben más 
eszközökkel folytatódik a versengés, mint a 20. században.26 Míg 
korábban pusztán a katonai képességek és az azokhoz szüksé-
ges erőforrások megléte garantálta a túlélést, addig századunk-
ban a globalizáció az Egyesült Államok nemzetközi rendszerbeli 
gazdasági vezető szerepét hivatott biztosítani. Mások úgy vélik, 
a régi európai nagyhatalmaknak a hidegháború utáni korszakban 
egyetlen esélyük volt az USA vezette unipoláris világrend ellen-
súlyozására: az Európai Unió „szuperállamának” a létrehozása.27

Az Unión belüli viszonyok jellemzésére Kenneth Neal Waltz 
Structural Realism after the Cold War [Strukturális realizmus a 
hidegháború után] című művének tanulságait használhatjuk fel. 
Az írás kevésbé optimista képet fest a nemzetközi intézményeken 
belüli kooperációról: a tagállamok közötti érdekellentéteket az in-
tézmények nem mindig tudják kiküszöbölni, sőt akár az erőpolitika 
25 Uo. 415. o.
26 Wivel, 2004, 11. o.
27 Uo.
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arénájává is válhatnak – gondoljunk csak az Európai Védelmi Kö-
zösség, az Európai Politikai Közösség vagy az alkotmányos szer-
ződés bukására. A neorealisták szerint az uniós csúcstalálkozók 
a legjobb példák az integrációt érintő hatalmi viták, holtpontok és 
zsákutcák szemléltetésére.28

1. ábra
A hatalmi struktúra és az integráció kapcsolata (saját szerkesztés)

Független változó Függő változó
hatalmi struktúra

(globális vagy regionális)
európai integráció

A migrációs válság során is érződik ez a tendencia. Az Unió 
intézményrendszerében a közösség politikai programjának és 
irányvonalának kidolgozásáért felelős Európai Tanácsban (EiT)29 
lévő viták is kiéleződtek, hiszen a szervezet képezi a krízisme-
nedzsment egyik legfontosabb – kormányközi – fórumát.

1.3. A V4 mint szubregionális érdekszövetség

Európában több szubregionális partnerség létezik, melyek főleg 
az Európai Unión belül működnek. A Benelux Unió, az Északi 
Tanács és a Visegrádi Együttműködés is ilyen. Egyik jellegzetes 
elemük, hogy mindegyik sajátos strukturális karakterekkel és mű-
ködési szabályrendszerrel rendelkezik.30 A szigorúan kormányközi 
alapon működő V4 kooperációs sémája, melyben a saját érdekek 
érvényesítése és politikai profit szerzése a cél –esetükben az Eu-
rópai Unió hatalmi struktúráján belül –, nem idegen a neorealiz-
mus gondolatvilágától. Éppen ellenkezőleg: John Mearsheimer 
offenzív neorealizmusa szerint az anarchiában jelentkező állandó 

28 Collard-Wexler, 2006, 403. o.
29 A tagállamok állam- és kormányfőiből álló tanácsa, az Unió legmagasabb 

szintű együttműködését reprezentálja.
30 Törő, Butler és Grúber, 2014.
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fenyegetések miatt az államok a pozíciójuk javítása érdekében 
szövetségeket köthetnek egymással.31 Bár az offenzív neorealis-
ták a szövetségek alatt elsősorban katonai szövetségeket értenek, 
a Schweller-féle elgondolás szerint azok egyéb érdekek mentén is 
köthetőek, mint például a visegrádiak érdekszövetsége. Az aláb-
biakban azokat a jellegzetességeket emelem ki, amelyek a neo-
realista megközelítésnek a visegrádiak vizsgálata során történő 
alkalmazhatóságát erősítik.

Ide sorolható egyrészt, hogy a visegrádi négyek olyan együtt-
működési területeket jelöltek ki a kooperációjuk során, amelyekben 
közös nemzeti érdekkel rendelkeznek, és/vagy valamilyen politikai 
hatást akarnak gyakorolni.32 A V4 mozgatórugója tehát nem más, 
mint az Unión belüli döntéshozatali platformokon, a közös nemzeti 
és szubregionális érdekek mentén történő hatékony reprezentáci-
óra való törekvés.33 Ez különösen nagy fontossággal bír, ugyanis 
a visegrádi országok azt tűzték ki az egyik legfontosabb céljukul, 
hogy az uniós politikák passzív „elszenvedői” helyett a számukra 
fontos szakpolitikai területeken azok aktív formálóivá válnak. Az 
uniós csatlakozásuk óta eltérő eredményekkel és hatékonysággal 
valósítják meg ezt a szándékukat.34

A másik jellegzetesség, hogy a kormányközi együttműködé-
sen alapuló V4-ben – az eredeti elképzeléseknek megfelelően – 
nem találhatóak szupranacionális kormányzati elemek, és jelen-
leg nem is látható olyan tendencia, amely ezzel ellentétes irányba 
hatna. A Visegrádi Együttműködés a kooperáció és a koordináció 
elősegítésére szolgáló rugalmas platform.

Ennél is szembetűnőbb az a sajátosság, hogy a tagállamok 
száma állandó, a bővítés lehetőségét kizárták. Martin Dangerfield 
szerint a V4 nemcsak egy kelet-közép-európai blokk az EU-ban, 
hanem egy tapasztalatcserére, további közös érdekek állam alatti 

31 Mearsheimer, 2003.
32 Dangerfield, 2014.
33 Törő, Butler és Grúber, 2014.
34 Szalai, Csornai és Garai, 2017.
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szinteken történő koordinálására alkalmas mechanizmus is. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy minden téren automatikusan közös 
álláspontok megfogalmazására törekszenek.35

A fenti érveket figyelembe véve megállapítható, hogy nem 
olyan földtől elrugaszkodott gondolat a Visegrádi Együttműködés 
és az Európai Unió kapcsolatát neorealista szemmel vizsgálni.

2. Kisállamoknak számítanak-e a visegrádi négyek
az Európai Unióban?

A bevezető tanulmányban ismertetett relatív kisállami definíció 
alapján megállapítható, hogy ha a materiális változók szerint ha-
sonlítjuk össze a visegrádi négyeket a többi európai uniós tagál-
lammal, akkor Magyarország, Szlovákia és Csehország esik bele 
a kisállami kategóriába, hiszen ezek az országok katonai kiadás, 
GDP, területi nagyság és népességszám terén is jóval az EU regi-
onális átlaga alatt helyezkedik el (lásd Függelék).

Lengyelország kategorizálása már nem magától értetődő, hi-
szen csupán egy területen (GDP) nem éri el az Unió regionális 
átlagát. Felmerülhet a kérdés, hogy Lengyelország kisállamnak 
számít-e, hiszen bár csak egy, de igen fontos kritériumot nem 
tudott teljesíteni. Waltz szerint egy országnak a katonai bizton-
ság és a túlélés a prioritása, nem a gazdasági prosperitás, így 
az alárendelődik a politikai céloknak.36 Ha ebből indulunk ki, és 
prioritásként tekintünk a katonai biztonságra, valamint a katonai ki-
adásokat, a népességszámot és a terület nagyságát soroljuk előre 
a képzeletbeli fontossági listánkon, akkor Lengyelország nem so-
rolható a kisállamok közé. Ha viszont azt nézzük, hogy a gazda-
sági megfontolások is ugyanolyan fontosak a válságmenedzsment 
szempontjából, akkor az egyik fontos kritérium alulteljesítése miatt 
Lengyelország is kisállamnak számít. Mindenesetre kiemelendő, 

35 Dangerfield, 2014.
36 Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010.
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hogy kisállami besorolása nem egyértelmű.37 Ez a megállapítás 
azért fontos, mert a neorealista szövetségkötési logika szerint el-
térő konklúziókra jutunk, ha Lengyelországra kis, illetve ha nagy 
államként tekintünk.

Neorealista szemszögből a visegrádi négyek által létrehozott 
platform tehát három kisállam (Csehország, Magyarország és Szlo-
vákia) és egy nagyméretű állam (Lengyelország) szubregionális 
együttműködéseként írható le,38 amennyiben a gazdasági mutató-
kat másodlagos fontosságúnak tekintjük a jelenleg vizsgált migrá-
ciós válság kontextusában.

Ennek azonban ellentmond egyrészt, hogy a migrációra a glo-
balizáció egyik elemeként tekintünk, mely elsődlegesen gazdasági 
vonatkozásokkal bír, másrészt pedig a Schweller-féle logikában a 
politikai mellett a gazdasági profit is szerepet kap. Lengyelország 
az Unió nyolcadik legnagyobb gazdasága, azonban jóval elmarad 
a nagy tagállamoktól (Németország, az Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Olaszország és Spanyolország). Habár a német GDP 
kb. 7,9-szerese a lengyelnek (2015-ös adat), ez utóbbi nagyjából 
2,6-szorosa a csehnek, 3,9-szerese a magyarnak, és 5,03-szoro-
sa a szlováknak. Mivel az összes többi materiális erőforrást tekint-
ve pedig lényegesen meghaladja a másik három visegrádi államot, 
Lengyelországot nem tekintjük kisállamnak.

37 Attól függően, hogy a nemzetközi kapcsolatok melyik elméleti iskolája alap-
ján közelítjük meg a kisállamiság fogalmát, eltérő eredményeket kaphatunk. 
A neoliberális elméletek alapján az európai külpolitikai viselkedéstől egy Eu-
rópa-párti politikához való idomulást várhatunk a kisállamoktól, mely az in-
tézményi struktúrák erősítésére törekszik, hogy a nagyállamok manőverezési 
lehetőségeit csorbítsa. Magyarország és a többi V4-es ország külpolitikai 
viselkedése nem illeszkedik erre a sémára. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a neoliberális institucionalizmus által jósoltakkal ellentétben, a visegrádi 
négyek nem kisállami külpolitikai viselkedést folytatnak a migrációs válság 
során. Egyrészt mind a négy tagország szembehelyezkedik a mainstream uni-
ós vonallal, másrészt pedig éppen a kötelező kvótarendszer elleni fellépésük 
miatt nem mondható, hogy az egyenlő teherviselésen alapuló, közös szabály-
rendszerek támogatása mellett állnak ki.

38 Kurečić és Luša, 2015.
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3. A Schweller-féle érdekegyensúly-elmélet és a migrációs válság

A továbbiakban arra keressük a választ, hogy a visegrádi né-
gyeknek a menekültválság során tanúsított „különutas” politikája 
hogyan értelmezhető a neorealizmus keretrendszerében. Ehhez 
Randall L. Schweller érdekegyensúly-elméletét (balance of inte-
rest) használom fel. Mielőtt azonban rátérnénk az elmélet alkal-
masságának bizonyítására, érdemes áttekinteni a szövetségkö-
téssel kapcsolatos neorealista vitát, hiszen fontos megérteni a 
szemléletmódok közötti különbséget.

Ahogyan arról már a bevezető tanulmányban is szó volt, a 
szövetségépítés neorealista szakirodalma szerint a biztonsága ér-
dekében egy kisállam kétféle stratégia közül tud választani: vagy 
egyensúlypolitikát (balancing), vagy bandwagon-politikát folytat.39 
Fontos megjegyezni, hogy a neorealisták szerint a racionális ál-
lamok külső fenyegetés esetén nem morális kritériumok alapján 
választanak szövetségest: döntésüket az befolyásolja, hogy kik 
azok, akik – saját kapacitásaik megnövelése révén – hozzájárul-
hatnak a túlélésükhöz.40 Az alábbi táblázatban a két, korábban 
ellentétesnek gondolt fogalom fejlődését követhetjük nyomon, a 
viselkedésformákat eredményező motivációk feltárásán keresztül. 
A táblázat Kenneth N. Waltznak, Stephen M. Waltnak és Randall 
L. Schwellernek a két szövetségkötési stratégiával kapcsolatos 
iránymutatásait összegezi.

39 Walt, 2000.
40 Litsas,2014.
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3. ábra
Az egyensúlypolitika és a bandwagon-politika definíciójának

változása (saját szerkesztés)
Waltz Walt Schweller
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A tradicionális neorealizmus abból indul ki, hogy mindkét vi-
selkedésforma egy külső fenyegetésre adott válaszmechanizmus-
ként értelmezhető.41 Waltz szerint a szövetségkötés célja a hatal-
mi erőegyensúly fenntartása, mely során általában a gyengébb fél 
mellett sorakoznak fel harmadik államok az erősebb hatalommal 
szemben, hogy ezáltal fenntartsák a rendszerszintű hatalmi erő-
egyensúlyt.42 Walt konceptualizálása szerint azonban a szövetség 
41 Schweller, 1994.
42 Waltz, 1999.
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nem a hatalmi erőegyensúly visszaállítására tett kísérletként jön 
létre, hanem egy feltörekvő revizionista állam jelentette fenyege-
tés ellensúlyozása – tehát a fenyegetés-egyensúly (balance of 
threat) visszaállítása – érdekében.43 Elméletében a koalíciók lét-
rejötte az államok egy bizonyos rendszerszintű fenyegetésre adott 
válaszmechanizmusaként jelenik meg. Az offenzív realisták közül 
Schweller viszont egy teljesen új perspektívából közelíti meg a 
szövetségkötés körüli problémákat. Amellett érvel, hogy egy ál-
lam nemcsak a rendszerszintű fenyegetések csökkentése és saját 
túlélése miatt csatlakozhat szövetségekhez, hanem profitszerzés 
céljából is. Ebből arra a következtetésre jut, hogy a puszta túlélés 
helyett a relatív nyereségek megszerzése a bandwagon-politika 
legfőbb mozgatórugója.44 Láthatjuk, hogy Schweller számára a 
fenyegetés-egyensúly koncepcióját az érdekegyensúlyé váltja fel, 
melyben a fenyegetések ellensúlyozására létrejött koalíciós stra-
tégia helyett a profitorientált bandwagon-stratégia alkalmazása a 
jellemző magatartás.

3.1. Érdekegyensúly az európai dzsungelben

Schweller az érdekegyensúly-elméletében a kisállamok külpoliti-
kai viselkedését a bevezető tanulmányban már említett dzsungel-
modellel ábrázolja. Ennek megfelelően a kisállamok vagy a bá-
rány, vagy a sakál szerepét öltik magukra bizonyos szituációkban, 
attól függően, hogy a status quo megőrzésére vagy megváltozta-
tására törekednek.45 Az előbbi célokkal rendszerint a bárányok, 
míg az utóbbival a sakálok rendelkeznek. A bárányok általában 
egyensúlypolitikát, míg a sakálok többnyire bandwagon-politikát 
folytatnak.46 Spyridon N. Litsas a Törökország külpolitikai visel-
kedéséről szóló tanulmányában úgy fogalmaz, hogy amikor egy 

43 Walt, 2000.
44 Schweller, 1997.
45 Uo.
46 Uo.
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állam a profitorientált bandwagon-stratégiát választja, akkor ezt 
azzal a céllal teszi, hogy a nemzetközi rendszer potenciális áldo-
zatának szerepe helyett annak egyik lehetséges alakítójává, tehát 
bárányból sakállá vagy farkassá váljon. E politika alkalmazása so-
rán a gyengébb államok arra számítanak, hogy növelni tudják az 
esélyeiket arra, hogy sokkal meghatározóbb szerepet töltsenek be 
a nemzetközi rendszerben. Ezzel szemben a bizonyos fenyegetés 
ellen létrejött egyensúly-koalícióban egy kisállam csak kevésbé je-
lentős szerepet kaphat.47

Ha a migrációs válság szituációjára vetítjük a modellt, azt 
feltételezhetjük, hogy a visegrádi négyek a Németország vezet-
te koalícióval szemben alkalmazza a profitorientált bandwagon-
stratégiát, melynek célja a fennálló status quo megváltoztatása. 
A bandwagon motorját pedig Magyarország képezi, melyhez a 
többi visegrádi ország csatlakozott. Mivel Magyarország a materi-
ális erőforrásait tekintve kisállamnak számít, ebben a szituációban 
sakálként írhatjuk le. Ennek megfelelően az oroszlánnak számító 
Németország ellensúlyozásra kényszerül annak érdekében, hogy 
elkerülje az európai erőpolitikában bekövetkező változásokat, 
azaz a status quo felborulását. Azok az államok, amelyek viszony-
lagos haszonélvezői a jelenlegi rendszernek, Németországhoz 
csatlakoznak, azaz az ellensúlyozók csoportjához – leginkább bá-
rányként vagy sakálként. A status quo megváltoztatására törekvő 
államok a visegrádiakkal folytatnak bandwagon-politikát, illetve 
egy harmadik, önálló koalíciót hoznak létre.

Macklin Scheldrup kutatási kérdéseit48 kibővítve, a viseg-
rádiaknak a migrációs válság során tanúsított, profitorientált 
bandwagon-politikájának bizonyítására érdemes az alábbi három 
kérdés mentén vizsgálódni:

• Beszélhetünk-e a migrációs válság biztonsági kérdésként 
való kezeléséről, melyben el tudunk különíteni bizonyos 
külső fenyegetéseket és/vagy profitálási lehetőséget?

47 Litsas, 2014.
48 Scheldrup, 2014.
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• Megfigyelhető-e a külső környezet olyan mértékű instabi-
litása, amely változásokat okoz az erőpolitikában?

• Tudunk-e azonosítani valamiféle szövetséget a válság 
kapcsán, amely olyan államok között jött létre, amelyek 
meg akarják változtatni a status quót, és a biztonsági ol-
dal felől értékelik a válságot?

3.1.1. A migráció mint a szuverenitást és a biztonságot érintő kérdés

Sandra Lavenex egy jóval a menekültválság kezdete előtt, még 
2001-ben megjelent tanulmányában arról írt, hogy az Európai 
Unió közös menekültügyi és bevándorlási politikáját két, egymás-
sal konfliktusban álló politikai narratíva jellemzi: a realista és a li-
berális felfogás. A szerző az akkor még csatlakozásra váró kelet-
közép-európai országoknak a határvédelemmel és a migrációval 
kapcsolatos felfogását elemezte, amely lényegesen eltért a már 
csatlakozott, nyugati országok percepciójától. Míg az előbbiek a 
realista, addig az utóbbiak a liberális vonalat képviselték már akkor is.49

A migráció realista értelmezése nem tesz különbséget a hatá-
rokat átívelő mozgásformák között, így az irreguláris bevándorlók, 
a menekültek és menedékkérők ugyanazon kategóriába tartoz-
nak, mivel valamennyien harmadik országbeli állampolgároknak 
számítanak, akiknek az országba való belépését a belső (nemzeti) 
biztonság és stabilitás megőrzése miatt ellenőrizni és szabályozni 
kell. Tehát a belső biztonságot előtérbe helyező, államcentrikus re-
alista szemléletmód azt hangsúlyozza, hogy a szárazföldi határok 
védelme, valamint azoknak az irreguláris mozgások által okozott 
biztonsági kockázatok kivédése érdekében történő megerősítése 
elsődleges fontosságú.50

Ezzel szemben a humanitárius elvek fontosságát hangsúlyozó 
liberális narratíva az emberi jogokat és a mozgás szabadságának 

49 Lavenex, 2001.
50 Uo. 26. o.
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koncepcióját alapul véve a menedékkérők védelmére fókuszál. 
E szemléletmód nem az állam biztonságát érintő cselekményt ál-
lítja a dilemma középpontjába, hanem az individuumot, tehát ma-
gukat a határokon átkelő személyeket és a rájuk vonatkozó nem-
zetközi jogszabályokból eredeztethető jogokat (pl. a menekültek 
védelemhez és méltányos menekültügyi eljáráshoz való jogát).51

Az Európai Uniót jelenleg érintő menekültügyi válság során 
ez az ellentét szintén megtalálható, hiszen eltérő tagállami reak-
cióknak lehetünk szemtanúi. A szolidaritáson alapuló, befogadást 
hangsúlyozó megoldási törekvések, illetve a tagállami szuvereni-
tást, a nemzeti érdekek és a határok megőrzését előtérbe helyező 
nézetek ütközése érzékelhető a Németország vezette, humanitá-
rius vonalat képviselő koalíció és a realista visegrádi négyek kö-
zött. Az e törésvonal mentén kialakuló vélemények eltérő jellege 
látványos ellentéteket szült a tagországok között, ami politikai és 
társadalmi szinten is igen nagy feszültségeket keltett az Unión be-
lül.52 E tekintetben érdemes külön is kiemelni a nyugati és keleti 
tagállamoknak a kvótarendszert érintő ellentéteit, illetve a déliek 
és az északi között a schengeni és a dublini rendszer fenntartha-
tóságával kapcsolatban kialakult véleménykülönbségeket.53

Bár a migráció nem jelentett új problémát az EU számára, a 
példátlanul nagy tömegnek az uniós határokon való megjelenése 
mégis felkészületlenül érte a tagállamokat.54 A szuverén adósság-
válság óta – melynek következtében jelentős változások történtek 
az Unió pénzügyi szabályozási rendszerében – a migráció kezelé-
se jelenti az egyik legnagyobb kihívást az uniós döntéshozók szá-
mára. Az erősen átpolitizálódott téma a legtöbb médiumban, va-
lamint több kormány napirendjén is biztonsági kockázatként jelent 
meg, ami erősítette a bizonytalanság érzetét a társadalomban.55 

51 Uo.
52 The Economist, 2016.
53 Phillimore, 2016.
54 Von Helldorff, 2015.
55 Park, 2015.
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A válságra Magyarország – és a Visegrádi Együttműködés többi 
országa is – eltérő módon reagált, mint az uniós tagországok több-
sége, és egy tudatos külpolitikai irányvonalat kezdett el követni.56

Ezt jól illusztrálja, hogy a migrációs válság biztonságosítása 
egyértelműen megállapítható a hivatalos tisztségviselőik nyilatko-
zatai alapján (például Magyarország esetén), melyek rendszerint 
az ellenőrizetlenül érkező tömegek és az irreguláris migráció által 
okozott veszélyekre (embercsempészet, terrorizmus) hívják fel a 
figyelmet már a válság kezdete óta.57 Orbán Viktor a 2016. januári 
szófiai látogatása során kijelentette, hogy a migráció az első szá-
mú közbiztonsági kérdés.58

De a biztonsági megközelítés tetten érhető a V4-ek közös 
nyilatkozataiban is.59 A szubregionális Visegrádi Együttműködés 
kulcsfontosságú keretét képezi Magyarország Unión belüli külpo-
litikai manőverezésének, ezért lényeges kiemelni a négy ország 
közös álláspontját a migrációs válsággal kapcsolatban. A V4 tag-
országai egy olyan politika mellett állnak ki, amely elsődlegesen 
biztonsági szemszögből közelíti meg a migrációt, és a migrációs 
válság külső, EU-n kívüli menedzselését, koordinációját részesíti 
előnyben.60 A nemzeti és a schengeni külső határok védelme, a 
kötelező kvótarendszer ellenzése, az Unión belüli szabad mozgás 
elvének megőrzése és az Angela Merkel német kancellár migrá-
ciós politikájával való szembehelyezkedés további elemeit képezik 
a V4-ek álláspontjának.61 Ez a (már fentebb ismertetett) realista–
liberális szemléletmódbeli törésvonal már a kelet-közép-európai or-
szágok csatlakozásától érezhető az Európai Unióban.62 A Visegrádi 
56 A migráció biztonsági kockázatként való értelmezésére a koppenhágai isko-

lától származó biztonságiasítás elmélete további érdekes narratívaként szol-
gálhat ahhoz, hogy megértsük a visegrádi kormányokon belül zajló jelenlegi 
folyamatokat. Lásd: Balogh, Marton és Rada, 2015.

57 Reuters, 2015.
58 Website of the Hungarian Government, 2016.
59 Visegrad Group, 2016.
60 Visegrad Group, 2015 a.
61 Visegrad Group, 2016.
62 Lavenex, 2001.
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Együttműködés már a migrációs válság előtt is eredményes volt 
bizonyos szakpolitikai területeken – mint a keleti partnerség, az 
energia- és a védelempolitika63 –, a migráció egy olyan új kérdés-
körrel bővítette a kooperációjukat, mely mind a négy ország szá-
mára fontos geostratégiai jelentőséggel bír.64

3.1.2. A migráció geopolitikája

A migrációt leginkább a geopolitikai megfontolások felől tudjuk a 
neorealizmus világképéhez közelíteni.65 Három, egymással kap-
csolatban álló érdekkonfliktust tudunk megállapítani a geopolitika 
és a migráció függvényében, melyek középpontjában a szuvere-
nitás megőrzése és a biztonság szavatolása áll. Ezek: az európai 
tér fogalma és víziója közötti konfliktus, a külső határok jellegéből 
fakadó szabályozásbeli különbségek, valamint a migráció realista 
és liberális felfogása közötti ellentét.

Az Unió saját belső terével kapcsolatos koncepciójának 
(spatial politics) három, egymással versengő vízió adja a keretét, 
melyek hatással vannak a migrációs politika alakítására is: Fran-
ciaország hegeli Euromed birodalma (amely az integráció közép-
pontjába az európai szociális modell létrehozását állítja), Németor-
szág kanti értelemben vett politikai uniója és az Egyesült Királyság 
James Burk-féle nyugati blokk víziója.66

Roderick Parkes szerint az Európai Unióban a migráció kérdé-
se az államközi feszültségek komoly forrása: inkább az erőpolitika 
és a versengés kivetülése, mintsem a kooperációé. Szavaival élve, 
az EU migrációs politikája leginkább a „migráció geopolitikája”,67 

63 Lásd: Visegrad Group, 2015 b.
64 Kwaśniewski, 2006.
65 A migrációt az 1990-es évek óta emlegetik geopolitikai tényezőként a szak-

irodalomban. A 2001-es World Trade Centert ért terrortámadások után pedig 
egyre inkább a biztonságiasítás tárgyává vált, míg ma már a geopolitikai dis-
kurzus egyik fontos elemét képezi. Hyndman, 2012.

66 A három vízió részletes kifejtését lásd: Parkes, 2015.
67 Uo.
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tehát egy geopolitikai verseny is a tagállamok között. E verseny 
négy területre terjed ki: a szabad mozgást érintő szabályozási 
rendszerekre, a schengeni övezet külső és belső határainak rend-
szerére, az Unió szomszédságpolitikájára és a globális migrációs 
trendek befolyásolására irányuló törekvésekre. A tagállamok e di-
menziók mentén próbálják a saját érdekeiknek megfelelően meg-
változtatni az érvényben lévő szabályozásokat, egyfajta geopoliti-
kai manőverezést hajtanak végre. A Schweller-féle modellben ez 
megfeleltethető a profitmaximalizálásra való törekvéssel, legyen 
az akár gazdasági, akár politikai.

A szabad mozgással kapcsolatosan a tagállamok a migrációt 
Európa politikai földrajzának befolyásolására használják. Például 
az Egyesült Királyság korlátozni szerette volna az országba törté-
nő szabad munkaerő-áramlást, erre vonatkozóan reformjavaslato-
kat is benyújtott, azonban a kérdést a brit referendum eredménye 
irrelevánssá tette.68 A határvédelem terén leginkább Németország 
és a déli tagállamok élnek a migráció adta lehetőséggel: földraj-
zi elhelyezkedésükből adódó nyereséget kívánnak szerezni, ami 
egyfajta zéróösszegű játékként is felfogható.69 A migrációs válság 
kitörésekor a visegrádi négyek is beszálltak a „játékba”, mivel a 
nyugat-balkáni migrációs útvonalon megjelent migrációs hullámok 
közvetlenül érintették az Unió szárazföldi külső határokkal rendel-
kező kelet-közép-európai országait.70

A külső határok jellege nagyban befolyásolja a tagállamoknak 
a migrációhoz való hozzáállását.71 Háromféle külső határt lehet 
megkülönböztetni: a nagy kiterjedésű szárazföldi határokat, a ten-
geri határokat, valamint az Unió külső határokkal nem rendelkező 
országainak légi határait. Mind a három esetén más és más prob-
lémákkal kell megküzdeniük a tagállamoknak, így eltérő érdekek-
kel rendelkeznek.72

68 Uo. 7. o.
69 Uo.
70 Visegrad Group, 2016.
71 Parkes, 2015.
72 Uo. 9. o.
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Azonban érdemes figyelembe venni azt is, hogy a hatalmi 
egyensúlyban egyfajta eltolódás történt a migrációs hullámoknak 
való kitettség következtében, így az Unió nagyméretű, külső hatá-
rokkal rendelkező tagországai új helyzetben találták magukat, és 
lényegesen jobb alkupozícióba kerültek.73

Mitchell A. Orenstein egy tanulmányában azt írja, hogy eu-
rópai viszonylatokban gondolkodva Kelet-Közép-Európa újra a 
Nyugat és Oroszország közötti konfrontáció helyszínévé kezd vál-
ni, s e tendencia a „múlt démonait idézi meg”.74 Orenstein kitér 
arra is, hogy a konfliktus kimenetelét az energiapolitika területén 
(olaj- és gázvezeték építéséről szóló, illetve a nukleáris energiával 
kapcsolatos szerződések), valamint a katonai szektorban kötendő 
alkuk (katonai hadgyakorlatok, bázisok felállításáról szóló egyez-
ségek) fogják meghatározni.75 Tehát ismét megállapíthatjuk, hogy 
az európai geopolitikai realitás súlyos nyomásként nehezedik a 
kelet-közép-európai visegrádi országokra.76 Elena Gnedina sze-
rint éppen emiatt figyelhető meg az ún. multivektorális külpolitika 
(multi-vector foreign policy) a posztszovjet államoknál, melynek fő 
jellemzője a gyakran változó, inkoherens és ideológiailag „üres” 
viselkedés, mely során az orosz- és EU-barát politikák folyton vál-
toznak. Ebben az esetben nem beszélhetünk se egyensúlyozó, se 
bandwagon-politikáról, hanem inkább arról van szó, hogy a poszt-
szovjet elit alkudozásba kezd az egymással versengő, kooperáci-
ót felajánló külső (nagyobb) aktorokkal. Gnedina Ukrajna 1999 és 
2009 közötti viselkedésének példáját hozza fel a multivektorális 
külpolitika bemutatására.77 E viselkedés azonban nem általánosít-
ható a visegrádiakra.

73 Uo. 10–11. o.
74 Orenstein, 2015.
75 Uo.
76 Gnedina, 2015.
77 Uo.
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3.1.3. A külső környezet bizonytalansága mint lehetőség

Scheldrup szerint a kisállamok sokkal inkább hajlamosak magas 
szintű külpolitikai kezdeményezésekre, ha a döntéshozók azt ér-
zékelik, hogy országuk külső környezete nem stabil.78 Ebből a bi-
zonytalan helyzetből adódóan, a kisállamok biztonságát és jólétét 
érintő, lehetséges fenyegetések elkerülése vagy lehetséges nye-
reségek megszerzése aktívabb külpolitika folytatásához vezethet. 
Külpolitikai kezdeményezésnek tekinthetünk minden olyan állam 
vagy több állam által közösen gyakorolt autonóm tevékenységet, 
mellyel saját nemzeti érdekeiket próbálják érvényesíteni és/vagy 
befolyásukat növelni a nemzetközi közösségben, függetlenül a te-
vékenység hatékonyságától és végkimenetelétől.79 Az olyan poli-
tikákat vagy stratégiákat, melyeknek az adott nemzetközi rendnek 
az adott állam saját érdekei és értékei mentén történő megváltoz-
tatása a célja, külpolitikai aktivitásnak nevezzük.80

Magyarország és a többi V4-es ország külső környezetét fi-
gyelembe véve megállapíthatjuk, hogy már a migrációs válság 
kitörése előtt is történtek olyan események, melyek változást idéz-
hettek elő az erőkonfigurációban, és instabillá tették a regionális 
rendszert.81 Ilyen például a 2008-as gazdasági világválság hatása-
ként jelentkező szuverén adósságválság, az Unió egzisztenciális 
és legitimitási krízise, a populista mozgalmak megjelenése, az uk-
rajnai események és a Közel-Keleten zajló „arab tavasz” hatásai. 
Mindezek fényében a migrációs válság során nagyfokú bizonyta-
lanság jellemzi a vizsgált visegrádi országok külső környezetét, az 
Európai Uniót és a szomszédságban fekvő Nyugat-Balkánt, mely 
a nyugat-balkáni migrációs útvonal miatt szintén kitetté vált az ir-
reguláris migráció hatásainak. Lengyelország, Magyarország és 
Szlovákia keleti határai mind külső schengeni határok, ami nagyban 

78 Scheldrup, 2014.
79 Kurečić és Luša, 2015.
80 Scheldrup, 2014.
81 Von Helldorff, 2015.
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hozzájárul a közös álláspont kialakításához, hiszen hasonló prob-
lémákkal kell megküzdeniük.82

Skander Nasra szerint az egyes uniós szakpolitikai területek 
intézményesülésének a mértéke pozitívan korrelál a kisállamok 
aktivitásának lehetőségével – a szűkös kapacitásaikat és erőfor-
rásaikat figyelembe véve –, valamint az aktorok közötti feszültség 
növekedése nagyobb manőverezési lehetőséget kínál számuk-
ra. Tehát a kisállami aktivitás sikere a „lehetőségek ablakaitól” 
(window of opportunity) függ. Ez azt jelenti, hogy míg a nagyobb 
tagállamok preferenciái továbbra is a legfőbb determinánsai a 
kisállamok lehetőségeinek, addig az utóbbiaknak egy aktív nem-
zeti stratégiát kell követniük annak érdekében, hogy kihasználják 
a lehetőségeiket.83 Mivel a közös menekült- és migrációs politika 
intézményesülési szintjén jelenleg a kormányköziség elemei do-
minálnak, az aktorok közötti feszültség kihasználásából is tőkét 
tudnak kovácsolni a kisállamok maguknak.

Mindezen tényezőket figyelembe véve, a visegrádi négyek 
számára a körülmények adottak ahhoz, hogy a migrációs válság 
során aktív külpolitikát folytassanak, és a bizonytalan nemzetközi 
helyzetet kihasználva növeljék a hatalombirtoklási esélyeiket az 
Unión belül azáltal, hogy a mozgásterüket növelő, profitorientált 
bandwagon-politikát folytatnak.

4. Módszertani korlátok és kritikus kérdések

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán eseti 
alapon vizsgálni a bandwagon-logikát egy bizonyos szituációban, 
vagy inkább egy sokkal átfogóbb, strukturális változást előidéző 
mechanizmus részeként kellene átgondolni a migrációs válságban 
tanúsított viselkedésformákat. Ez utóbbi sokkal inkább beilleszt-
hető a neorealizmus gondolatvilágába. E logika mentén szükség 

82 BBC, 2016.
83 Nasra, 2010.
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van egy olyan uniós konfliktusforrás/versenyszituáció kijelölésére, 
melynek hatására az európai hatalmi politikában megváltozhatnak 
az erőviszonyok. Az erőviszonyokban bekövetkezett változások 
pedig egy rendszerszintű változáshoz vezetnek.84

Ezt a narratívát támaszthatja alá az Európai Unió történelmét 
és aktuálpolitikáját jellemző integrációs dilemma konfliktusforrás-
ként való megjelenése, melynek fókuszában a szuverenitás áll. 
Az integrációs dilemma nem csak a kisállamokat érinti, amelyek a 
nemzeti szuverenitás megőrzése és az EU-n belüli nagyobb befo-
lyás szerzése között őrlődnek, hiszen ez utóbbit csak egyre aktí-
vabb politikai részvétellel tudják elérni.85 Az Unió nagy tagállamai 
számára is fontos e két tényező. Ne felejtsük el, hogy a neorealisták 
szerint a tagállamok a saját érdekeiknek megfelelően igyekeznek 
alakítani a kooperáció során létrehozott nemzetközi intézmények 
viszonyait.86 Ebből a szemszögből az Unió legitimitási és demok-
ratikus válsága, a 2008-ban kezdődött gazdasági világválság, az 
euroszkepticizmust propagáló populista mozgalmak megjelenése, 
a brit referendum és a migrációs válsággal kapcsolatos tagállami 
ellentétek mind visszavezethetőek az integrációs dilemma logi-
kájára. A Schweller-féle elmélet alapján tehát leegyszerűsítve, a 
tagállamok a föderális és a kormányközi elképzelések megvalósu-
lásának hasznossága mentén állnak ellentétben egymással.

Az Egyesült Királyság tradicionálisan a kormányköziséget 
preferáló államok közül a farkas szerepét tölti be, s hozzá eseti 
alapon, bizonyos témakörökben más tagállamok is csatlakoztak. 
Ebben az olvasatban a visegrádiak különutas politikája szintén 
profitorientált bandwagon-politikaként értelmezhető, mely viszony-
rendszerben a sakálok szerepét veszik fel.87 Az európai integráció 

84 Wivel, 2004.
85 Thorhallsson és Wivel, 2006.
86 Waltz, 2000.
87 Magyarországra ebben a tágabb értelemben vett narratívában a farkas sze-

rep is illik, hiszen az Orbán-kormány 2010 után már a kisállami magatartástól 
eltérően viselkedett, például a gazdasági válság konszolidálása során. Lásd 
Czina, 2015.
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alakulásában a francia elnökválasztás és a közelgő német kan-
cellárválasztás minden bizonnyal mérföldkőnek számít e logika 
mentén,88 de nem szabad a tágabb értelemben vett régió továb-
bi nagyobb államairól – mint Oroszország és Törökország – sem 
megfeledkeznünk.

Egy másik fontos kérdés, amely további vizsgálatot igényelne 
még, hogy ha a migráció a globalizáció egyik mobilitási faktora, 
akkor a jelenlegi válság – mely során több uniós tagállam is lezár-
ta a külső határait vagy ideiglenesen felfüggesztette a schengeni 
határokat – értékelhető-e egyfajta deglobalizációs folyamatként, a 
nemzetállami korlátok és előjogok korszakának újraéledéseként.89

Továbbá arra is szükséges figyelmet fordítani, hogy a bemu-
tatott elméletek nem térnek ki a szövetségi rendszereken belüli 
ellentétek okozta gyengeségekre, ami pedig a visegrádi négyek 
elemzése során kiemelkedően fontos lenne, hiszen egyre erősödő 
tendenciaként jelenik meg a cseh–szlovák és a lengyel–magyar 
tengely között fennálló feszültség.

5. Összegzés

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a neorealista tradíció 
értelmében a visegrádi négyek – Lengyelországot kivéve – kis-
államnak számítanak. A V4-eknek a migrációs válság során gya-
korolt külpolitikáját a rendszerszintű változók közül a nemzetközi 
rendszer anarchikus jellegének felerősödése, a külső környezet 
instabilitása és a geopolitikai helyzet determinálja leginkább. Eb-
ből következik, hogy a regionális erőegyensúlyban történt változá-
sok és az instabil külső környezet adta új geopolitikai lehetőségek 
aktív külpolitikai magatartásra sarkallták Magyarországot és a töb-
bi visegrádi államot.

88 Csornai, 2017.
89 Parkes, 2015.
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Mivel az Európai Unióban a migráció kérdése komoly állam-
közi feszültségek forrása, a tagállamok számára az inkább az erő-
politika és a versengés kivetítését jelenti, mint az abszolút nyere-
ségeket szem előtt tartó kooperációt. Ez leginkább a régi és az 
újabban csatlakozott tagállamok között a határvédelemmel és a 
menekültpolitikával kapcsolatban kialakult liberális–realista vagy 
humanitárius–biztonsági törésvonalból adódik. Emellett a migrá-
ció biztonságiasítása eszközként szolgál a kisállamok számára a 
nemzeti érdekeiknek a geopolitikai érvekkel alátámasztható ér-
vényesítésére is. A migráció biztonsági kérdésként való kezelése 
jelzi azt, hogy a V4-es országok a Visegrádi Együttműködésen ke-
resztül is megpróbálják saját és egymás túlélését, érdekeit biztosí-
tani az Európai Unió mainstream migrációs politikájával szemben. 
Ez alapjában véve megegyezik a Schweller által leírt profitorientált 
bandwagon-stratégia mögötti motivációkkal.

Ez alapján a mainstream migrációs politika legnagyobb el-
lenpólusaként Magyarország képezi – sakálként – a bandwagont. 
A többi visegrádi ország hozzá csatlakozva folytat profitorientált 
bandwagon-stratégiát, hogy közös érdekeik szem előtt tartásá-
val szerezzenek politikai nyereséget a mainstream uniós politikai 
blokkal szemben. A neorealista elméletekből táplálkozó, külön-
böző geopolitikai okokra visszavezethető érdekek egybeesésén 
alapuló külpolitikai viselkedés azonban nem feltétlenül magyaráz-
za azt, hogy a V4-ek miért alkotnak „szigetet” a migrációs válság 
során, amikor például az Unió déli tagországai is hasonló prob-
lémákkal küzdenek, s mégis a V4-étől eltér a véleményük a kvó-
tarendszerről, így inkább az EU mainstream vonalához tartoznak. 
E kérdés kapcsán a neorealizmus korlátaiba ütközhetünk. A külpo-
litikai viselkedést befolyásoló belpolitikai vagy politikai identitásbeli 
különbségek tanulmányozása már kívül esik a neorealizmus elem-
zési keretrendszerén.
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Fontos azonban megemlíteni, hogy egyetlen elmélet sem tud-
ja tökéletesen megmagyarázni a migrációs válságban zajló folya-
matokat, hiszen például a koppenhágai iskola biztonságiasításra 
vonatkozó konklúziói, a neoliberális institucionalista megközelítés-
mód vagy az identitás vizsgálatát hangsúlyozó konstruktivizmus 
is eltérő kérdéseket tesz fel, és eltérő válaszokat ad. A tanulmány 
célja az volt, hogy bemutassa a neorealista perspektívát, és továb-
bi érdekes aspektusokkal bővítse a nemzetközi kapcsolatoknak a 
migrációs válsággal foglalkozó szakirodalmát.
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Belgium:
kisállam az európai kontinentális küzdőtéren

Kőváriné Ignáth Éva

Összefoglalás: Belgium 1830-as létrejöttétől kezdve az európai 
kontinens kisállamai közé tartozik. Korlátozott erőforrásai elle-
nére fontos szerepet töltött és tölt be az európai integrációban, 
ugyanakkor annak változása adekvát politikát kíván meg az or-
szágtól. A belga kisállami politika kialakulásának, kezdeti jellem-
zőinek áttekintését követően a tanulmány a második világháború 
utáni időszak integrációs törekvéseit veszi górcső alá. E tekintet-
ben a hangsúly az európai integrációra kerül; első lépésként az 
európai együttműködés születésekor megjelenő belga érdekeket 
és érdekérvényesítést vizsgálja a tanulmány. Ilyen kérdésekre ke-
ressük a választ: Hogyan hatott a belga föderáció kialakulása a 
külpolitikára? Milyen területeken tudta érvényesíteni az érdekeit a 
kisállam a nagyobb résztvevőkkel szemben az európai integráci-
óban? Változott-e az érdekérvényesítési képessége az integráció 
bővülésével?

Abstract: Since its birth in 1830, Belgium has been one of the 
small states on the European continent. Despite of its limited 
resources, the country has played an important role in the 
European integration, albeit the continuous development of the EU 
requires adequate policy from the state. Following the overview of 
the formation and characteristics of the Belgian small state policy, 
the study focuses on the pursuits of integration after the Second 
World War. The main focus will be on the European integration, 
and as a first step, the Belgian interests and the way they were 
asserted at the birth of the integration are going to be examined. 
The study is going to touch upon issues such as: what impact the 
development of the Belgian federation had on the foreign policy; 
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on what fields Belgium could advocate its interests in the European 
integration vis-à-vis the larger states; whether its ability to assert 
its state interests has changed parallel with the enlargements of 
the integration?

A Nyugat-Európa szívében fekvő Belgium az 1830-as lét-
rejötte óta a kontinens kisállamai közé tartozik, és már a 
kezdetektől igyekezett kihasználni az elhelyezkedéséből, 

adottságaiból származó előnyöket, és aktívan részt vett Európa 
életében. Az ország semleges státusza – illetve annak garanciája – 
már a 19. századi külpolitikát is befolyásolta, majd a 20. század két 
világégését követően Belgium a multilaterális együttműködések 
felé orientálódott, s az európai integráció mellett kötelezte el ma-
gát. Maga az állam is sokat változott az elmúlt évszázad folyamán: 
az egységes, unitárius entitásként létrejött Belgium fokozatos 
devolúció során föderációvá alakult. Ezzel párhuzamosan megje-
lentek a külpolitika színpadán a belga szubnacionális entitások is, 
amelyek egyre szélesebb hatáskörökkel rendelkeztek.

A tanulmány fókuszában a belga kisállami politika sikeres-
ségének a vizsgálata áll: az ország korlátozott erőforrásai elle-
nére fontos szerepet töltött és tölt be az európai integrációban, 
ugyanakkor az integráció változása adekvát politikát kíván meg az 
országtól. Az elemzés során visszapillantunk a kisállami politika 
kezdeti, formálódási szakaszához, és áttekintjük az országnak a 
19. végére és a 20. század első felére jellemző külpolitikai irányult-
ságát, a kontinens politikai térképén elfoglalt helyét. A 20. század 
második felétől tartó időszakra vonatkozóan Belgium és az integ-
rációk kérdését vesszük górcső alá. Kiindulásként az európai in-
tegráció kezdeteit és az akkor megjelent belga érdekeket, az azok 
érvényesítésére való törekvést vizsgáljuk. Az európai integráció 
kapcsán is felvillantunk olyan epizódokat, amikor tetten érhető volt 
az adott kontextusra jellemző belga érdek megjelenése. Többek 
között a következő kérdésekre próbálunk meg választ keresni: Ho-
gyan hatott a belga föderáció kialakulása a külpolitikára? Milyen 
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területeken tudta érvényesíteni az érdekeit a kisállam a nagyobb 
résztvevőkkel szemben? Változott-e az érdekérvényesítési képes-
sége az integráció bővülésével?

1. Belgium – kisállami jellemzők

Vizsgáljuk meg először is, hogy milyen jellemzői vannak Belgium-
nak, amelyek megfelelnek a kisállamiság kritériumainak. Magát a 
fogalmat tekintve bizonyos kritériumok számszerűsítése és – jelen 
esetben – regionális kontextusba helyezése segíthet az elemzés 
során. A vonatkozó szakirodalomnak1 megfelelően a földrajzi terü-
let nagysága, a lakosság száma, a gazdasági erő (jelen esetben 
a GDP nagysága), valamint a katonai potenciál (katonai kiadások) 
lesz az a négy szempont, amelyek alapján a Belga Királyságot 
elhelyezhetjük az Európai Unió államai között.

Az Európai Unió tagországainak földrajzi kiterjedését vizsgál-
va kijelenthető, hogy az ország a maga 30.527 km2-es szárazföld-
jével kisállamnak tekinthető, s az EU-28 átlaga alatt helyezkedik el.

Az Eurostat adatai szerint Belgium lakossága 2016. január 
1-jén 11.289.853 fő volt.2 Az ország a népességét tekintve a vilá-
gon a 78.,3 míg az Európai Unióban a kilencedik helyen áll. Az EU 
összlakosságának 2,21 százalékát teszik ki a belgák. Amennyiben 
a kisállami lét egyik ismérvének a maximum 20 millió fős lakossá-
got tekintjük, úgy a 2. ábrán jól látható, hogy az Unió tagországai 
közül 22 felel meg jelenleg ennek a kritériumnak – azonban az 
általuk alkotott csoport meglehetősen heterogén.4 Ebben Belgium 
a harmadik helyet foglalja el, ugyanakkor érdemes arra is figye-
lemmel lenni, hogy a lakossága mintegy 5,5 millió fővel kevesebb, 
mint az előtte álló Hollandiáé.
1 L.: East, 1973, 557. o.; Maass, 2009, 71. o.
2 Eurostat, 2016 b.
3 Central Intelligence Agency, 2016 a. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a for-

rás 2016. júliusi becsült adatokat használt, amelyek alapján a belga lakosság 
számát 11.409.077 főben adták meg.

4 Románia a lakosság fogyása miatt átkerült ebbe a csoportba, ugyanakkor kö-
zel van a 20 milliós határhoz. Hollandia a több mint 16 milliós lakosságával a 
korábbi legnagyobb kisállam volt.



Kőváriné Ignáth Éva BELGIUM

119

1. ábra5

Az EU 28 országának területe

2. ábra6

Az EU-tagországok népessége 2016. január 1-jén

5 Forrás: Eurostat, 2013; Central Intelligence Agency, 2016 b.
6 Forrás: Eurostat 2016 b.
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A gazdasági erő egyik lehetséges mérőszámaként a szakiro-
dalom a GDP nagyságát értékeli. A Belga Királyság éves GDP-je 
2015-ben 378 milliárd euró volt (3. ábra). A viszonyítási alapot ez 
esetben is az Európai Unió tagországai jelentik. Az EU együttes 
GDP-je a vizsgált időszakban 14.635 milliárd euró7 volt, a belga 
bruttó nemzeti termék ebből 2,58 százalékkal részesedett. Az uni-
ós tagországok közül így a nyolcadik helyen áll, az EU kisállamai 
közül csak Hollandia előzi meg.

3. ábra8

Az EU-28 GDP-je 2015-ben (milliárd euró)

7 Eurostat, 2016 a.
8 Forrás: Eurostat, 2016 a.
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A katonai kapacitás a negyedik eleme annak a kritériumrend-
szernek, amelyet egy ország kisállami jellegzetességei tekinteté-
ben tanulmányozni érdemes. Az Európai Védelmi Ügynökség ada-
tai szerint Belgium ilyen jellegű kiadásai 3.913 millió eurót tettek 
ki 2014-ben, és a szervezet akkor csupán kis csökkenést prog-
nosztizált 2015-re (3.758 millió euró).9 A NATO 2016 júliusában 
nyilvánosságra hozott jelentése szerint a belga védelmi kiadások 
2015-ben 3.803 millió eurót értek el, a 2016-ra becsült adat pedig 
3.674 euró.10 Az EU tagállamainak sorában ez alapján Belgium a 
tizedik volt 2014-ben, a kisállamok közül pedig a negyedik. A belga 
védelmi ágazatban dolgozók létszáma 2015-ben 32.000 fő volt, 
ugyanakkor a 2030-ig szóló stratégiai védelmi tervükben ennek 
25.000 főre történő csökkenése szerepel.11

Mint látható, Belgium mind a négy kritérium esetében a kisál-
lamok csoportjába tartozik. A lakosság számára kitérve meg kell 
még jegyezni, hogy ez a korlátozott erőforrás mind a gazdasági 
értelemben vett potenciális felvevőpiac tekintetében, mind pedig 
a biztonságpolitika és a külügyek szempontjából érdekes. A kis-
államok ugyanis e területeken a nagyobb társaikénál jóval kisebb 
méretű közigazgatási apparátussal rendelkeznek. A külképvise-
leteiken sokkal kevesebb diplomata dolgozik, ami adott esetben 
nagyobb munkaterheléssel jár együtt, továbbá, az adminisztrációs 
kapacitások korlátaira tekintettel, az ügyek között prioritási sorren-
det kell felállítaniuk.12 A külügyi szolgálatban dolgozók számáról 
Baldur Thorhallsson 2001-ben gyűjtött adatokat, amelyekből kiol-
vasható, hogy milyen különbség mutatkozik a nagy és a kis EU-
tagállamok között.

  9 Európai Védelmi Ügynökség, 2016.
10 NATO, 2016.
11 La Défense, 2015. Meg kell jegyezni azonban, hogy ezzel párhuzamosan mo-

dernizációt is végrehajtanak.
12 Thorhallsson, 2006; Uő, 2015; Panke, 2013.
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4. ábra13

A védelmi kiadások alakulása (millió euró)

13 Forrás: Európai Védelmi Ügynökség, 2016; NATO, 2015.



Kőváriné Ignáth Éva BELGIUM

123

5. ábra14

A külügyi szolgálatban dolgozók száma az EU-ban
(2001-es adatok alapján)

Ország Külügyi szolgálatban dolgozók (fő)

Franciaország 9800
Németország 6515
Egyesült Királyság 5500
Olaszország 4688
Hollandia 3050
Spanyolország 2619
Belgium 2103
Portugália 2038
Görögország 1810
Dánia 1663
Finnország 1642
Svédország 1500
Ausztria 1397
Írország   820
Luxemburg   206

2. A kisállamok lehetőségei és kihívásai
a regionális integrációk előtt

A belga kisállami külpolitika vizsgálatakor vissza kell tekintenünk 
az állam létrejöttét követő periódusra. A napóleoni időszakot köve-
tő rendezés során a bécsi kongresszus nagyhatalmai úgy döntöt-
tek, hogy létrehozzák az Egyesült Holland Királyságot, és területét 
megerősítik a dél-németalföldi tartományokkal. Azonban az 1830. 
júliusi forradalom az Egyesült Holland Királyság belső viszonyaira 

14 Forrás: Thorhallsson, 2002.
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is hatással volt, nem csupán Franciaországra. A brüsszeli forrada-
lom augusztus 25-én robbant ki,15 s a sikertelen rendezési kísérle-
teket követően, 1830. október 4-én a belga rendi gyűlés kikiáltotta 
az ország függetlenségét. 1831 februárjában pedig elfogadták az 
alkotmányos monarchiát létrehozó alkotmányt, s a királykeresés 
viszontagságait követően,16 1831. július 21-én a Szász–Coburg–
Gothai-házból származó I. Lipótot17 koronázták királlyá.

2.1. Semlegesség, dinasztikus kapcsolatok és a gazda(g)ság

1830. november 4-én vette kezdetét a londoni konferencia, ame-
lyen a Szent Szövetség öt hatalmának képviselői tárgyaltak Bel-
gium jövőjéről, s november 18-án elismerték az új államot. Dön-
tés született az országnak az öt hatalom által garantált semleges 
státuszáról is.18 1870-ben a francia–porosz szembenállás arra 
késztette Nagy-Britanniát, hogy a belga semlegesség és függet-
lenség garanciáját megerősítse. Miután 1870 júliusában III. Napó-
leon francia király hadat üzent Poroszországnak,19 augusztusban 

15 A brüsszeli Théâtre de la Monnaie ekkor tűzte műsorára Daniel Auber 
A portici néma című művét, s az előadást követően a feltüzelt polgárság és 
a városi lakosság többi csoportja az utcára vonult, s Belgiumnak a holland 
koronától való függetlenségét követelte. L. bővebben: Belien, 2005; Arblaster, 
2006; Cook, 2005; Kőváriné, 2016.

16 Mivel Belgiumnak nem volt örökletes uralkodócsaládja, a belga politikai elit-
nek az akkori európai nemesség körében kellett potenciális királyt keresnie. 
Az egyik jelölt a francia király második fia volt (Lajos), ám a Szent Szövetség 
végül nem támogatta őt, tekintettel arra, hogy trónra kerülése előbb-utóbb 
Belgium és Franciaország valamilyen egységéhez vezetett volna. Lásd bő-
vebben: Belien, 2005; Omond, 2012.

17 Lipótnak jó kapcsolatai voltak az angol udvarnál. Ő maga IV. György angol 
király (1820–1830) egyetlen törvényes gyermekének, Saroltának az özvegye 
volt. Később, már belga királyként a francia udvarral is szorosra fűzte kapcso-
latait: Lajos Fülöp francia király leányát, Mária Lujzát vette feleségül. Belien, 
2005.

18 A londoni jegyzőkönyv aláírására 1839-ben került sor, miután I. Vilmos hol-
land király 1838-ban elismerte a belga államot.

19 Hohenzollern–Sigmaringen Lipót herceg – Otto von Bismarck ösztönzésére 
– elfogadta a spanyol trónra való meghívást. A franciák azonban úgy érezték, 
Lipót megkoronázását követően egy porosz–spanyol szövetség jöhet létre, 
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Nagy-Britannia szerződést kötött a harcoló felekkel, amelynek 
értelmében mindkét országnak tiszteletben kellett tartani a bel-
ga semlegességet. Ugyanakkor a brit fél ígéretet tett arra, hogy 
akár fegyverrel is, de megvédi a Belga Királyság semlegességét, 
amennyiben valamelyik fél megsérti azt.20

I. Lipót dinasztikus politikát folytatott, ami országa megítélé-
se szempontjából is fontos volt. Sikeres házasságközvetítőként21 
családjának fontos helyet vívott ki az európai kontinensen; családi 
kapcsolatait arra is felhasználta, hogy a fiatal állam függetlensé-
gét megóvja – ugyanis két nagy szomszédja, Franciaország és 
Poroszország időről időre fenyegetést jelentett Belgium számá-
ra.22 Egyik sikeres lépése az volt, hogy nővérét, Lujzát a hannoveri 
házba házasította be: férje Eduárd kenti herceg lett, gyermekét, 
Viktóriát pedig Anglia királynőjévé koronázták 1837-ben.23 Viktória 
1840-ben kötött házasságot Albert szász–coburg–gothai herceg-
gel, akinek nagybátyja ugyancsak a belga király volt. Lipót az ifjú 
királynő számára továbbra is fontos tanácsadó maradt.

A függetlenség elnyerését követően a belpolitikai konszolidá-
ció fontosabbá vált, mint a külpolitika. Ez utóbbi terén főleg gaz-
dasági kérdések merültek fel (a szabadkereskedelem fontossága), 
valamint a védelmi, később pedig a gyarmati ügyek.24 A békés 
periódus jó keretet biztosított a 19. században kibontakozott ipari 
forradalomnak, amelynek köszönhetően Belgium be tudott kap-
csolódni Európa gazdasági vérkeringésébe, sőt a kontinens első 
iparosodott állama lett. Az ország déli részén található szénbányák 
kiaknázása megkezdődött, és a század második felére Belgium a 

amely bekerítené őket. Kőváriné, 2014, 3. o.
20 American Society of International Law, 1914, 879. o.
21 Davies, 1996, 808. o.
22 Belien, 2005, 62–65. o.
23 Saját gyermekei számára is előnyös frigyeket szervezett: fiának a felesége 

József főherceg leánya volt, leányának férje pedig az osztrák császár testvére 
lett.

24 II. Lipót (1865–1909) a berlini kongresszuson (1884–1885) elérte, hogy Kongó 
Szabad Állam szuverén uralkodója legyen. A belga államra 1908-ban szállt 
Kongó, így egy magánál nyolcvanszor nagyobb terület vált a gyarmatává.
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világ egyik meghatározó ipari hatalma lett, komoly versenytársként 
tartották számon25 például az üvegipar, a fegyvergyártás és a tex-
tilipar területén.26

2.2. Semlegességtől semlegességig

A 20. század két világégése – geostratégiai helyzete miatt – a kis-
államot is elérte, s ez a semlegességtől való időleges elfordulást 
eredményezte. Az 1905-ben született Schlieffen-terv vázolta fel 
– az orosz–francia szövetség létrejöttére27 és Németország lehet-
séges bekerítésére reagálva – a német csapatok mozgását egy le-
hetséges francia–német háború esetére, mely szerint azok Fland-
ria síkságain keresztül gyorsan nyomultak volna előre.28 Belgium 
továbbra is fenntartotta az 1839-ben a hollandok által is elfogadott 
semlegességi státuszát.29 Önvédelme érdekében fegyverkezésbe 
kezdhetett volna, de ezt a belpolitikai viszonyok (a belga külügy-
minisztérium erős németbarát volta) nem tették lehetővé; emellett 
1908-ban a belga–brit viszony sem volt problémáktól mentes.30 

25 Witte, Craeybeckx és Meynen, 2009, 16. o. Két, nemzetközi szinten is ki-
emelkedő vállalata volt: az 1817-ben alapított Cockerill, illetve az Usines de la 
Vieille-Montagne, melyet 1837-ben hoztak létre.

26 D’haveloose, 2000, 1–2. o.
27 Nagy-Britannia és Franciaország 1904-ben kötötte meg az entente cordiale-t, 

amely annak ellenére, hogy nem klasszikus katonai szövetség volt, egyértel-
műen Németország ellen irányult. A francia politikai vezetés Oroszországot is 
be akarta vonni a szövetségi rendszerbe.

28 A terv azonban két másik bizonytalan dologgal nem számolt: azzal, hogy Nagy-
Britannia semleges marad, Olaszország viszont nem. Massey, 1949, 187. o.

29 1907-ben a hágai békekonferencia megerősítette a semleges államok terüle-
tének sérthetetlenségét, így Belgiumét is. Uo., 189. o. A semlegesség kérdé-
séről és fontosságáról bővebben: Uo.; Lingelbach, 1933; Lingelbach, 1938; 
Thomas, 1963.

30 A két ország közötti vita részben II. Lipótnak a bennszülött lakossággal szem-
beni politikájából, részben viszont a Kongóval kapcsolatos kereskedelmi érde-
keik ütközéséből adódott. A belga–brit nézeteltérés 1909-ben csúcsosodott 
ki, s a következménye az lett, hogy a kisállamnak az Északi-tenger felőli tá-
madásra is számítania kellett. Az 1909-ben trónra került I. Albert jobb viszonyt 
tudott kialakítani a szigetországgal. Erről bővebben lásd például: Thomas, 
1953; Massey, 1949.
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A német hadsereg 1914-ben valóban megtámadta Belgiumot, s 
I. Albert maga vezette a belga csapatokat (amelyek többek között 
brit és kanadai segítséget is kaptak), hogy az ország északnyugati 
csücskénél megállítsák az ellenséget.

1918-at követően a belga külpolitikának két célja volt: egy-
részt Németországtól akart jóvátételhez jutni, hogy a gazdasági 
károkat enyhíteni tudják, másrészt az ország biztonságát kívánta 
eredményesebben biztosítani.31 Bár a versailles-i békeszerződés 
tartalmazta, hogy Németországnak jóvátételi kötelezettsége van 
Belgiummal szemben, de nem számszerűsítette azt, és arra sem 
tért ki, hogy a németek milyen megoszlásban fizessenek.32 A Nép-
szövetség Jóvátételi Bizottsága végül 132 milliárd aranymárkában 
állapította meg a teljes német jóvátételt. Ennek 8 százalékát33 kap-
ta volna Belgium, ám Németország nem tudta teljesíteni e köte-
lezettségeit. 1923 januárjában, amikor Franciaország elfoglalta a 
Ruhr-vidéket, Belgium is csatlakozott hozzá.

Az ország biztonságának garantálása kapcsán a semleges-
ség és a jobban védhető határok kérdése is felmerült. A világ-
háborút követően Belgium területi igényekkel lépett fel, amelyek 
érintették Luxemburgot, Hollandiát és Németországot is.34 Végül 
Németországtól kapott területeket: Eupen és Malmedy vidékét.35 
31 Arblaster, 2006, 214. o.
32 A békeszerződésben ugyanakkor szerepeltek többek között a területi rende-

zés kérdései, illetve Németország szénszállításra kötelezése is. Ez utóbbiból 
Belgium évi 8 millió tonnányival részesült, 10 éven át. Grotius-dokumentumok, 
2013.

33 Incze, 1988.
34 Már 1916-ban jelezte a szövetségesei felé a belga diplomácia, hogy Lu-

xemburg területére és a Schelde folyó torkolatvidékére igényt tart a hábo-
rút követően. A britek nem támogatták a nagyhercegség szuverenitásának 
az elvesztését, és bár a másik ügyben hajlottak a belgák támogatására, arra 
figyelmeztették, hogy ők a holland területi integritás megóvására is ígéretet 
tettek. A franciák támogatták Belgium Luxemburgra vonatkozó igényét, vi-
szont az amerikai vezetés nem támogatta azt. Lásd bővebben: Stevenson, 
1982, 508–510. o. A két fél 1921-ben aláírta a Belga–Luxemburgi Gazdasági 
Unióról szóló szerződést.

35 Emellett a Népszövetség (amelynek 1920-ban alapító tagja volt Belgium) jó-
vátételként a Belga Kongóval határos kelet-afrikai német gyarmatokat, illetve 
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Az első világháborús rossz történelmi tapasztalatai miatt Belgium 
szerette volna feladni a semleges státuszát.36 A kérdést az 1920-
as években több megbeszélésen is érintették, de új egyezmény 
nem született. Viszont Belgium 1920-ban Franciaországgal kötött 
egy védelmi jellegű egyezményt, amely gyakorlatilag a semleges-
ség feladását jelentette,37 majd az 1925-ös locarnói egyezmény 
Belgium határainak sérthetetlenségét is rögzítette. Az 1936-os év 
változást hozott a belga külpolitikai irányvonalban:38 az új euró-
pai helyzet mérlegelése után III. Lipót király és a belga kormány 
– melynek külügyminisztere Paul-Henri Spaak volt – úgy döntött, 
hogy az ország független, semleges és lojális marad.39 Ezzel je-
lezték, hogy a kontinens fegyveres konfliktusaiból ki szeretnének 
maradni, ugyanakkor ez az új politika az 1920-as francia–belga 
megállapodás végét is jelentette. Amikor aztán 1940. május 10-én 
Németország megtámadta Franciaországot, Hollandiát és Belgiu-
mot is, a belga kormány elmenekült, s később Londonban alakult 
meg az emigráns kormány, Hubert Pierlot vezetésével.40

2.3. Érdekérvényesítés az integrációkon keresztül

A második világháborút követően a belga politika három ügy köré 
összpontosult: az első a királykérdés, a második az újjáépítés, a har-
madik pedig a belga külpolitika reorientációja. A hidegháború kezde-
tén, 1947-ben41 a semlegesség mint külpolitikai opció már nem sze-
repelt Belgium listáján: a két világháború adta történelmi tapasztalat 
a regionális integrációk felé fordította az ország vezetését.42

Ruanda–Urundit protektorátusi státusszal az országnak ajándékozta.
36 Tobin, 1932, 515. o.
37 A belga semlegességgel kapcsolatos tárgyalásokról, nézetekről bővebben: 

Stevenson, 1982; Lingelbach, 1938; Tobin, 1932; Cheney, 1937.
38 Az európai színtéren is változások történtek: Nagy-Britannia és Olaszország 

egymás kihívójává vált a Mediterráneumban, emellett Németország remilitari-
zálta Rajna-vidéket.

39 Lingelbach, 1938, 607. o.
40 A külügyminiszteri posztot továbbra is Spaak töltötte be.
41 Fitzmaurice, 1996, 44. o.
42 Bővebben például: Wiebes és Zeeman, 1993.
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2.3.1. A nemzetközi szervezetek, regionális integrációk

A születő nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos belga törekvés 
az volt, hogy elkerüljék, hogy azok a nagyhatalmak bábjai legye-
nek. A belga politikai vezetés elismerte, hogy a kisállamok má-
sodlagos szerepet töltenek be majd ezekben az intézményekben, 
ugyanakkor úgy vélte, nekik is befolyással kell rendelkezniük. Sa-
ját érdekeik védelmezéséhez a kisállamoknak lehetővé kell tenni, 
hogy regionális együttműködéseket hozzanak létre, amelyek hoz-
zájárulnak a kollektív biztonsághoz, s nem rivalizálnak a nemzet-
közi szervezetekkel.43

Belgiumnak milyen kisállami érdekeket sikerült vajon megjele-
nítenie az ENSZ létrehozásához vezető tárgyalásokon? Egyrészt 
a Biztonsági Tanács állandó tagjainak vétójogával kapcsolatban 
indítványozott változtatást: azt javasolta, hogy e jog csak a kény-
szerítő intézkedésekről szóló döntések kapcsán érvényesüljön, 
és azok az országok élhessenek vele, amelyekre az intézkedés 
különösen nagy terhet ró. Módosító indítványa nem talált kedvező 
fogadtatásra, a belga delegáció pedig tartózkodott az ún. jaltai for-
muláról való döntéshozatalkor.44

A regionális integráció létrehozására való törekvés egyik pél-
dája volt a Benelux együttműködés, amely a negyvenes években 
született meg. Az első lépése egy 1943-as pénzügyi megállapo-
dás volt, amely rögzítette a belga és a luxemburgi frank, illetve 
a holland gulden árfolyamát. 1944-ben jött létre a három ország 
vámuniójának létrehozására hivatott holland–belga–luxemburgi 
vámegyezmény – e célt 1948-ra sikerült elérniük. 1958-ban szüle-
tett meg, és 1960-ban lépett hatályba a Benelux Gazdasági Uni-
óról szóló szerződés, amely a négy szabadság elvét tartalmazta. 
Az együttműködés első, kicsit több mint egy évtizedét követően a 
három ország összecsiszolódott, megtanultak egy hangon meg-
szólalni – nemzetközi kérdésekben is.45

43 Helmreich, 1976, 380. o.
44 Loridan, 1946, 166–168. o.
45 CVCE, 2017.
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A szervezet a mai napig létezik, működik; 2008-ban a három 
állam megerősítette a szorosabb kooperáció fenntartása mellet-
ti elkötelezettségét, s életbe léptették az új Benelux szerződést, 
amely 2010-ben váltotta fel a Benelux Gazdasági Unióról szóló 
egyezményt. Ezzel a szigorúan kormányközi alapon működő szer-
veződés neve is megváltozott; új elnevezése: Benelux Unió. Az 
Európai Gazdasági Közösséget létrehozó római szerződés46 is 
említést tett a Benelux együttműködésről: a 233. cikkelye47 meg-
erősítette a regionális kooperációt.

A Benelux országokra úgy is szoktak utalni, mint az EU mo-
torjára – ezt emelte ki a három ország külügyminisztere 2016 
decemberében, a pozsonyi csúcstalálkozót követően. Mint hang-
súlyozták, fontos az együttműködésük az európai uniós ügyek te-
kintetében is, mely a véleménycserére, valamint az EU és a Bene-
lux államok potenciális szinergiáinak a beazonosítására terjed ki.48 
Egy ugyancsak 2016. decemberi szimpóziumon Didier Reynders 
belga külügyminiszter megjegyezte, hogy a Benelux együttműkö-
dés ereje többek között a jó informális kapcsolatokon is alapszik. 
Jan Rood, a Holland Külügyi Intézet szakértője ehhez hozzátette, 
hogy a három állam együttműködése az európai projekt továbbvi-
teléhez szükséges lendület megadására is alkalmas lehet.49

46 Emellett az Euratomot létrehozó szerződés is.
47 „E szerződés rendelkezései nem zárják ki a Belgium és Luxemburg, vala-

mint a Belgium, Luxemburg és Hollandia közötti regionális uniók fennállását 
és megvalósítását annyiban, amennyiben e regionális uniók célkitűzései e 
szerződés alkalmazásával nem valósulnak meg.”Magyar Kollégium, é.n. Ez a 
cikkely megtalálható a későbbi szerződésekben is.

48 Benelux, 2016 a.
49 Benelux, 2016 b. 2017. március 31-ig a tagállamoknak még lehetőségük van 

azt kérni, hogy a korábbi (szavazati súlyokra épülő) rendszert alkalmazzák a 
Tanácsban. Ebben 352 szavazati súly van összesen; a minősített többségi 
döntéshez 15 tagállam egybehangzó szavazatára van szükség, amelyek ösz-
szesített szavazati súlya 260. Ebből a Benelux államok súlya a következő: Bel-
gium: 12, Hollandia: 13, Luxemburg: 4. Ez az összes szavazat 8,2 százalékát 
jelenti, s ebből Belgiumra 3,4 százalék jut. Az új rendszerben a három ország 
relatív súlya: Hollandia: 3,32, Luxemburg: 0,11, Belgium: 2,21 százalék. A Be-
nelux súlya így összesen: 5,64 százalék.
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A második világháború utáni időszakban Belgium számára 
az ENSZ által képviselt kollektív biztonsági rendszer és a NATO 
biztosította védelem megfelelő megoldást jelentett az ország te-
rületi integritásának megőrzése szempontjából. Külpolitikája fő 
csapásiránya az európai integráció volt, már az Európa Tanács 
megalapításától (1949) kezdve. Az első időszakra jellemző, hogy 
annak ellenére, hogy a belga politikai élet megoszlott a nemzeti 
szuverenitás védelmezői és a Spaak vezette szupranacionalizmus 
hívei között, az utóbbi csoportnak volt meghatározó szerepe Bel-
gium Európa-politikájának formálásában.50 A belga érdekeket egy 
olyan nyugat-európai regionális szervezet szolgálta volna, amely-
nek gazdasági, katonai, politikai vetülete is van, és a britek megha-
tározó szereppel rendelkeznek benne.51

2.3.2. Belgium és az európai integráció

A világháborút követően Európa nyugati részén megerősödtek 
a föderalista hangok, amelyek a kontinens egységét vizionálták, 
végcélként egy európai föderációt is említve. Az e nézeteket valló 
politikusok egyike volt Paul-Henri Spaak, aki – belga politikus lété-
re – meghatározó alakja lett az integrációs projektnek.

Németország helyzete és jövője volt az egyik legfontosabb 
kérdése a belga Európa-politikának – mind biztonsági, mind gaz-
dasági szempontból. Az ország érdekei is azt kívánták, hogy a 
(nyugat-) német területeket gazdaságilag ismét működőképessé 
tegyék – erre az integráció kínálkozott a legjobb válasznak. 
A szén- és acéltermelés Jean Monnet által javasolt egyesítése von-
zó megoldás volt, mivel így a német gazdasági talpra állás egyik 
kulcságazata egy szupranacionális szerv ellenőrzése alatt történt 
meg. Ráadásul az együttműködésben a francia–német megbéké-
lés egyik mérföldkövét látták.52 Az Európai Szén- és Acélközösség 
50 Franck, Leclercq, Vandevievere, 2003, 69. o.
51 Uo. 38–55. o.
52 Ugyanakkor a gazdasági megfontolások tekintetében merültek fel kérdések. 
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(ESZAK) megalapításához vezető tárgyalásokon Belgium ag-
godalmát fejezte ki, mert nem lehetett látni, hogy az új szén- és 
acélpiac hogyan fogja érinteni a belga ipar szereplőit, különösen 
a vallon szénbányákat. Az egyeztetések során egy olyan átmeneti 
időszakról állapodtak meg, amelynek idején a résztvevők a bel-
ga bányák modernizációját is támogatják.53 1955-ben, a messinai 
konferenciát követően a belga külügyminiszter, Spaak vezette azt 
a bizottságot, amely kidolgozta a gazdaság és az atomenergia te-
rén később létrehozott integráció tervét. A megvalósítás pedig a 
belga érdekeket szolgálta: gazdasági téren megteremtette a fejlő-
dés kereteit a vámunió, majd az egységes belső piac kialakításá-
val, továbbá a francia–német megbékélés további záloga is volt.

Vannak-e visszatérő elemei a belga európai integrációs politi-
kának? A belga kormányok, függetlenül attól, hogy milyen koalíció 
volt hatalmon, kezdettől három jellegzetességet felvonultató Euró-
pa-politikát folytattak és folytatnak ma is. Egyrészt az ország szá-
mára a teljes integráció az elérendő cél, melynek érdekében új, 
előremutató javaslatok mellé áll, és ambiciózus célokat fogalmaz 
meg. Másrészt az európai hatalmi struktúra keretében támogatja 
a szupranacionális elemeket, például az Európai Bizottság (EB) és 
az Európai Parlament (EP) hatáskörének a növelését, valamint a 
döntéshozatal tekintetében a minősített többségi szavazás kiter-
jesztését.54 Harmadrészt, e két előzőből adódóan, a kormányközi 
együttműködés felé való elmozdulást gyanakvással fogadja, csak 
abban az esetben tudja támogatni, ha az az egyetlen lehetőség 
arra, hogy az Uniót bevonják egy kezdeményezésbe.55

Erről bővebben: Dinan, 2004.
53 CVCE, 2016. Emellett a belga fél arra is lehetőséget kapott, hogy felfüggesz-

sze az együttműködésben való részvételt, ha az az ország belső viszonyaira 
kifejezetten negatívan hat. L. Jones, 2005, 170. o.

54 Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a hatvanas években a Chris-
tian Fouchet által készített tervek (1960–62) kapcsán De Gaulle növekvő 
nyomása és a brit csatlakozási próbálkozásokra adott francia vétó volt az a 
két folyamat, amely segítette Belgiumnak a szupranacionális együttműködés 
melletti elköteleződését. L. Uo.,173. o.

55 De Schoutheete, 1992, 113. o.
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Bár Belgium kisállamként nem tudja alapjaiban meghatározni 
az együttműködés napirendjét, ugyanakkor az intézményi döntés-
hozatali mechanizmusok növelni tudják a befolyását. Ez utóbbira 
jó példa a féléves rotációval működő tanácsi soros elnökség, ame-
lyet a kisállamok arra is fel tudnak használni, hogy az integrációt 
előrevivő saját napirendjüket a figyelem középpontjába állítsák.56

2.3.3. Belgium és a maastrichti szerződés

A hidegháború végétől felgyorsult európai integrációs fejlődés és a 
belga belső viszonyok változásai kihívások elé állították az orszá-
got is. Az 1990-es és 2000-es évek nagy szerződésmódosításai 
– amelyeknek a kormányközi konferenciákon (IGC) történt előké-
szítése során a kisállamok is igyekeztek befolyásolni a napiren-
det57 – jó példát szolgáltathatnak arra, hogy egy kisállam hogyan 
képes érvényesíteni az érdekeit az integráció labirintusában, és 
mennyiben ütközik korlátokba e téren.

E tekintetben a maastrichti szerződés azért is mérföldkövet je-
lent, mert két olyan új politikaterületre is kiterjedt, amelyek fontosak 
voltak Belgium számára: a gazdasági és monetáris unió, valamint 
a kül- és biztonságpolitika. Emellett az unitárius állam felbomlása 
és föderációvá alakulása elvezetett oda, hogy a szubnacionális 
entitásoknak az európai integrációban való megjelenése az or-
szágnak is fontos céljává vált. Miért volt ez vitális kérdés Belgium 
számára? A választ a belga föderáció kialakulásában, a véghezvitt 
államreformok sorában találjuk meg.

A kilencvenes évek elejére láthatóvá vált az addig egységes 
állam felbomlása – a három régió és a három közösség egyre ki-
terjedtebb hatásköröket kapott.58 Belgium sajátossága az in foro 

56 Anderson és Kaeding, 2006, 115. o.
57 Lehtonen, 2009, 6. o.
58 A jelen tanulmánynak nem központi témája a belga unitárius állam felbom-

lása, ám mindenképpen említésre méltó. Az első államreformra 1970-ben 
került sor, amely megerősítette Belgium négy nyelvi területi egységre történt 
felosztását, s elismerte a három (francia, flamand, német) kulturális közös-
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interno, in foro externo elv érvényesülése, vagyis amely kompeten-
ciák kizárólagosan szubnacionális hatáskörbe kerülnek, azokban 
az a szint jogosult nemzetközi tárgyalásokat is folytatni, szerződé-
seket kötni. Annak érdekében, hogy a regionális és közösségi szint 
is be tudjon kapcsolódni az európai integrációs ügyekbe, az 1991-
es kormányközi konferencián Belgium – Németországgal karöltve 
– azt javasolta, hogy a megszülető szerződésbe kerüljön be annak 
a lehetősége, hogy az Európai Unió Tanácsának (a továbbiakban: 
Tanács) üléseire a tagországok miniszteri szintű képviselőket is 
delegálhassanak. A javaslatot elfogadták, de azzal a feltétellel, 
hogy bármelyik szint is vesz részt a Tanács ülésén, az ott hozott 
döntés az egész országra vonatkozik.59 Ezek után a maastrichti 
szerződés 146. cikkelye lehetővé tette, hogy ne csupán minisz-
terek vegyenek részt a Tanács ülésein, hanem „miniszteri szintű 
képviselők” is.60 1994-ben született meg az ún. együttműködési 
egyezmény, amely szabályozta, hogy Belgiumot mely föderális 
szint képviseli a Tanács adott formációinak ülésein.61

séget. Ezek saját tanácsot kaptak, melyek törvényerejű rendeleteket hozhat-
tak kulturális, valamint – korlátozott mértékben – oktatási és nyelvhasználati 
ügyekben. Rögzítették azt is, hogy az ország három régióból áll. 1980-ban 
történt a második államreform: a kulturális autonómia közösségi autonómiává 
alakult, a közösségek pedig külön végrehajtó szerveket kaptak; a régiók tekin-
tetében is megerősítették, hogy az általuk hozott rendeletek törvényi erővel 
bírnak. 1988-ban a közösségek autonómiája tovább erősödött, s hatáskörük-
be került szinte teljes egészében az oktatásügy. Emellett a Brüsszeli régió 
elnevezést Brüsszel főváros régiójává változtatták. Az 1993-ban született, s 
1994-ben életbe lépett új alkotmány 1. cikkelye megerősítette, hogy Belgium 
régiókból és közösségekből álló szövetségi állam. 2001-ben került sor az ötö-
dik államreformra, amely további hatáskörökkel ruházta fel a közösségeket és 
régiókat. A legutóbbi, hatodik államreform 2011-ben volt, s ez további hatás-
köröket juttatott a föderális szintről regionális és közösségi szintre. A sajátos 
berendezkedés jellegzetessége az is, hogy az ún. vegyes tárgyú nemzetközi 
szerződéseket minden parlamentnek ratifikálnia kell – összesen hatnak. Lásd: 
Kőváriné, 2016, 2–4., 8. o.

59 Beyers, Delreux és Steensels, 2004, 32. o.
60 „A Tanács minden tagállam egy miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki jo-

gosult ezen tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállalni.” Fazekas, 
2000, 161–162. o.

61 A belga Európa-politika koordinálásában is részt vesznek a régiók és közös-
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Belgium számára az integráció gazdasági vetületének mélyí-
tése fontos érdek volt, így a gazdasági és monetáris unió (GMU) 
létrehozását is támogatta. Az 1991-es tárgyalások alatt a mone-
tarista és ökonomista nézeteket valló országok vitája és komp-
romisszuma határozta meg a GMU kereteit– pontosabban Fran-
ciaország és Németország egyeztetése. A két nagy állam közötti 
nézeteltérések elsimításában, a kompromisszum kidolgozásában 
Belgium fontos szerepet játszott. Egyik példája ennek a GMU má-
sodik szakaszában létrehozott intézetnek az elnevezésével kap-
csolatos vita: Franciaország az Európai Központi Bank létreho-
zása mellett kardoskodott, de Németország ezt korainak tartotta, 
és egy jegybankelnökök tanácsának a megalakítását javasolta.62 
Áthidaló megoldásként Belgium tette le az asztalra az Európai Mo-
netáris Intézet elnevezés ötletét.63

ségek képviselői. A külügyminisztériumon belül működik az Európai Ügyek 
Főigazgatósága (Directorate-General for European Affairs and Coordination, 
DGE), amely egy 40 tagú csoport, s azon belül hat igazgatósághoz tartoz-
nak a különböző területek. A DGE hívja össze a megbeszéléseket, amelyek-
re abban az esetben, ha az adott ügyhöz kapcsolódó hatáskörmegoszlás 
úgy kívánja, a régiók és közösségek képviselői is hivatalosak. Amennyiben 
ott nem sikerül megállapodásra jutni (ami viszonylag ritkán fordul elő), úgy 
egy külügyekkel foglalkozó minisztériumközi konferencia (Interministerial 
Conference on Foreign Policy) a kompetens, s ha azon sem születik döntés, 
az ún. egyeztető bizottság (Concertation Committee) dönt. Forrás: Federal 
Public Service, 2016; Drieskens, Van Hecke és Bursens, 2010. Ha az egyez-
tetéseken nem sikerül közös álláspontot elérni, a Tanács szavazásán a belga 
küldöttnek tartózkodnia kell.

62 Maes és Quaglia, 2003, 20. o.
63 Maes és Verdun, 2005, 338. o.
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6. ábra64

Belga képviselet az Európai Unió Tanácsában

Kate-
gória

Típus
(hatáskör-
megoszlás

alapján)

Delegáció 
összetétele

Tanácsi formáció
(témák szerinti
bontásban is)

I.
Kizárólag
föderális

kompetencia

A szövetségi
kormány
képviseli

Belgiumot

Általános Ügyek;
külügyek;

Ecofin (költségvetés is);
bel- és igazságügy
(polgári védelem);

távközlés;
fogyasztóvédelem

II.

Osztott hatáskör,
a szövetségi 

szint a
meghatározó

A belga delegációt a 
szövetségi kormány

vezeti, de a 
szubnacionális szint 

kísér (féléves rotáció)

Közlekedés;
energia;

hazai piac;
foglalkoztatás

és szociálpolitika;
közegészségügy

III.

Osztott hatáskör, 
a szubnacionális 

szint a
meghatározó

A belga delegációt a 
szubnacionális szint 

képviselője vezeti 
(féléves rotációban), 

a szövetségi kormány 
képviselője kísér

Ipar;
kutatás;

környezetvédelem

IV.
Kizárólag 

szubnacionális 
hatáskör

A belga delegáció a 
szubnacionális szint 

képviselőiből áll (féléves 
rotáció)

Kultúra és audiovizuális 
ügyek;

oktatás, ifjúság, sport;
turizmus;

területi tervezés;
lakhatás;

regionális politika

V.

Kizárólag egy 
szubnacionális 

szint (régió vagy 
közösség)

A területért felelős 
flamand miniszter Halászat

VI.

Kvázi
kizárólagos 

szubnacionális 
szint

A szövetségi kormány 
mezőgazdasági

minisztere vezeti a dele-
gációt, a szubnacionális 
szint is képviseli magát 

(nincs rotáció)

Mezőgazdaság

64 Forrás: Criekemans és de Ville, 2011, 104. o.; Federal Public Service, 2016 
alapján.
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A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) születését is tá-
mogatta az ország; úgy tekintett rá, mint külpolitikai lehetőségei 
és befolyása multiplikátorára. Úgy vélte ugyanis, hogy annak ré-
vén egyrészt olyan nemzetközi ügyekben is részt tud majd ven-
ni, amelyek egyébként nem biztos, hogy komoly hangsúlyt kaptak 
volna – s mindezt úgy, hogy nem kell külön nemzeti álláspontot 
kialakítania. Másrészt pedig olyan külpolitikai célokat is követhet, 
amelyeket önmaga nem lenne képes elérni. Az integrációs keretek 
adta lehetőségeken keresztül a hasonlóan gondolkodó államokat 
(kicsiket és nagyokat is) össze tudta kötni, és erőfeszítései haté-
konyságát is növelni tudta.65

Belgium saját érdekének sikeres képviseletére példa a maast-
richti szerződésben megjelenő védelem kérdése, amelynek meg-
testesítője a Nyugat-európai Unió (NYEU) volt a kilencvenes évek 
elején. A NYEU-val kapcsolatos francia és német álláspontot meg-
erősítve Belgium segítséget nyújtott abban, hogy az ún. NYEU-
kompromisszumot kialakítsák – így a Nyugat-európai Unióról szóló 
deklarációt a szerződéshez mellékleteként hozzáfűzték. Emellett 
aktív résztvevő volt a szerződésnek az európai védelempolitikára 
és közös védelemre utaló J.4.1-es cikkelyének a megfogalmazá-
sakor is.66

A KKBP lehetőséget jelent Belgium számára arra is, hogy 
a kilencvenes években körvonalazódott, szélesebb spektrumú 
Közép-Afrika-politika hatékonyságát növelni tudja. Ennek egyik 
formája, hogy a régiót az EU külpolitikai napirendjén igyekszik tar-
tani, a másik pedig, hogy a Tanács Afrikával foglalkozó munka-
csoportján keresztül helyezi az adott földrajzi területet a figyelem 
középpontjába. 1994-ben is ez történt, amikor – a ruandai népirtás 

65 Coolsaet és Soetendorp, 2000, 137–138. o.
66 Uo. 138. o. „The common foreign and security policy shall include all questions 

related to the security of the Union, including the eventual framing of a common 
defence policy, which might in time lead to a common defence.” Council of the 
European Communities – Commission of the European Communitites, 1992, 
J.4. cikkely, 1. bekezdés.
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tragédiáját követően – Belgium négypontos javaslatot fogalmazott 
meg a rendezéssel kapcsolatban, és elérte, hogy az Általános 
Ügyek Tanácsa és az esseni Európai Tanács is elfogadja azt.67

A fentiekből látható, hogy a maastrichti szerződés tárgyalá-
sa során Belgium sikerrel állt ki az érdekeiért, ugyanakkor azok a 
nagyállamok támogatását is bírhatta. 1994-ben pedig a napirendet 
sikerült a saját külpolitikai prioritásának megfelelően befolyásolnia.

2.3.4. Intézményi változások Lisszabonon innen és túl

Az 1996-os, majd a 2000-es, 2003–2004-es és 2007-es kormány-
közi konferencián a kis- és nagyállamok érdekei több ponton üt-
köztek, melyek egyike volt az EU intézményi reformjának kérdése. 
Ennek kapcsán két érintett terület emelendő ki: az Európai Bizott-
ság átalakítása (létszámának maximalizálása), illetve – a 2000-es 
éveket követően – az új posztok létrehozásának ötlete, melyek kö-
zül az egyik legvitatottabb az Európai Tanács állandó elnöke volt.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) kapcsán a 
hatékonyság növelése érdekében felmerült a taglétszám maxima-
lizálása – akár azon az áron is, hogy kevesebb biztosi hely lesz, 
mint ahány tagország. Belgium az „egy ország – egy biztos” elvet 
támogatta az 1996-os kormányközi konferencia során, ugyanak-
kor nyitott volt egyéb javaslatokra is.68 A 2000–2001-es IGC-re 
készülve az ország jelezte, hogy mindaddig fenntartja elkötelező-
dését az elv mellett, amíg nem látja tisztán, hogy milyen rotációs 
mechanizmus alapján rendeznék a kérdést, de ha a többi területen 
megoldás születik, akkor hajlandó átgondolni az álláspontját.69 
A kisállamok összefogtak a Bizottság létszámának csökkentésé-
vel szemben, és az ügyet a tanácsi szavazatok újrasúlyozásával 

67 Coolsaet és Soetendorp, 2000, 138. o.
68 Lehtonen, 2009, 111. o.
69 Uo., 135–136. o. Ezzel szemben az éppen tanácsi elnökséget betöltő Francia-

ország egy maximum 20 fős biztosi kollégium bevezetését támogatta – ami a 
kisállamok nemtetszését váltotta ki.
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kötötték össze.70 A nizzai szerződés e tekintetben a kisállamok 
győzelmét eredményezte,71 hiszen 2005-től bevezették az „egy 
ország – egy biztos” rendszert, és megerősítették a Bizottság el-
nökének hatásköreit is. A kérdés a 2003–2004-es, majd a lissza-
boni szerződéshez vezető 2007-es IGC-n is felmerült.72 Ez utóbbin 
döntés született a Bizottság létszámának maximalizálásáról.73

A nagyállamok egyes, az intézményi reformok kapcsán tett 
javaslataival szemben a kisállamok gyanakvóak voltak, mivel 
azokban a nagyállami (jelesül: a francia–német) hegemónia meg-
erősödését látták. Az egyik ilyen téma az Európai Tanács állandó 
elnökének a posztjával kapcsolatos, az Európai Konvent munkája 
során, majd a 2003–2004-es IGC-n is felmerült kérdés volt.74 A ja-
vaslat szerint a pozíciót betöltő személyt (akinek a tisztsége két és 
fél éves időszakra szól, és egyszer megújítható) az állam- és kor-
mányfői körön kívülről jelölték volna. A Benelux országok ezt nem 

70 Buergin, 2005, 2–3. o.
71 Euractiv, 2001.
72 Érdemes megjegyezni, hogy 2002-ben és 2003-ban is született közös Bene-

lux memorandum, s azokban a három országnak a Bizottsággal kapcsolatos 
javaslata is megtalálható. 2002-ben elfogadták azt az elvet, hogy az intézmény 
létszámát a tagállamok száma alá csökkentsék, viszont az egyenlőség elvét 
hangsúlyozták a rotációval kapcsolatban. Lásd: The European Convention, 
2002, 3. o. 2003-ban pedig egy maximum 15 tagú biztosi kollégium felállítá-
sát javasolták, amelyben a biztosok mellett szavazati joggal nem rendelkező 
tagok is részt vennének (a szavazati joggal rendelkezőkkel megegyező szám-
ban). A biztosok kapcsán is az egyenlőség elvét hangsúlyozta a dokumentum. 
Lásd: The European Convention, 2003, 6–7. o.

73 Lisszaboni szerződés, 17. cikkely, 5. bekezdés: „2014. november 1-jétől a 
Bizottság – az elnökével és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképvise-
lőjével együtt – a tagállamok számának kétharmadával megegyező számú 
tagból áll, kivéve, ha az Európai Tanács egyhangúlag eljárva e szám megvál-
toztatásáról határoz. A Bizottság tagjait a tagállamok állampolgárai közül, a 
tagállamok közötti szigorú egyenjogúságon alapuló olyan rotációs rendszer 
szerint kell kiválasztani, amely lehetővé teszi a tagállamok teljes demográfi-
ai és földrajzi spektrumának megjelenítését. E rotációs rendszert az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 244. cikkének megfelelően egyhangúlag 
eljárva az Európai Tanács állapítja meg.” Európai Unió, 2010. 2013-ban a tag-
államok egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a 2014-ben hivatalba lépő biztosi 
kollégium tekintetében érvényben marad az „egy ország – egy biztos” elv.

74 Magnette, Nicolaïdis, 2005, 93. o.
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támogatták, mert úgy érezték, hogy nem teszi lehetővé egyrészt 
a tagállamok közti egyenlőség, másrészt az uniós intézmények 
közötti egyensúly megtartását.75 A minősített többségi döntésho-
zatal is megváltozott a lisszaboni szerződéssel. A korábban érvé-
nyes szavazati súlyok rendszerét megszüntették; ma a döntéshez 
két feltétel teljesülése szükséges: a tagállamok (illetve az azokat 
képviselő vezetők) 55 százalékának az „igen” szavazata, illetve 
hogy a javaslatot támogató országok együtt az EU népességé-
nek legalább 65 százalékát tegyék ki. Ez a változás nem érintette 
előnyösen a kisállamokat, hiszen a népességi küszöb átlépésé-
hez szükséges koalíciót a nagyállamok valószínűleg könnyebben 
el tudják érni. A blokkoló kisebbség létrehozása is kihívások elé 
állítja a kisállamokat, mivel ahhoz egy nagyállam támogatására is 
szükség van.76

2.3.5. 2001 és 2010 – két tanácsi elnökség tapasztalatai

A 21. században eddig lezajlott két belga elnökség eltérő intéz-
ményi környezetben valósult meg. Míg az első esetben a Tanács 
elnöki posztját rotációs alapon betöltő ország a rá jutó hat hónap 
politikai napirendjét a saját érdekeinek megfelelően is tudta alakí-
tani, addig 2010-ben már más keretek között működik, s a korábbi-
aknál kevesebb feladattal rendelkezik. A trióelnökség ugyanakkor 
folyamatosságot visz a soros elnökségi keretbe: 18 hónapra kell 
meghatározni a prioritásokat.

A 2001-es belga elnökség 16 olyan prioritást jelölt ki, amelyet 
teljesíteni szeretett volna a hat hónap alatt. E területek egyrészt 
tükrözték a belga kormánykoalíció meglehetősen színes érdek-
csokrát, másrészt a miniszterelnök, Guy Verhofstadt azon ambí-
cióját is, hogy valami maradandót alkosson az elnökség végére.77 

75 Glume, 2004, 9. o. A lisszaboni szerződés létrehozta a szóban forgó posztot, 
s azt elsőként Herman Van Rompuy belga politikus töltötte be, 2009 és 2014 
között.

76 Lásd: Howard Gron és Wivel, 2011, 527. o.
77 Kerremans és Drieskens, 2002, 49. o.
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A kezdeti belga prioritásokat azonban 2001. szeptember 11. után 
ki kellett egészíteni a terrorizmus elleni küzdelemmel. Bár a tervek 
közül volt, amit nem sikerült teljes mértékig teljesíteni, a többsé-
gükkel kapcsolatban sikert könyvelhetett el az ország. Az elnöksé-
get záró laekeni csúcstalálkozón Európa jövőjéről elfogadott doku-
mentum pedig megnyitotta az alkotmányozási folyamatot. Fontos 
még megemlíteni a 2001-es elnökség kapcsán, hogy akkor fordult 
elő első ízben, hogy a Tanács ülései közül többet nem kormányta-
gok, hanem a szubnacionális entitások miniszterei vezettek.78

A 2010 második félévében végigvitt belga elnökség már része 
volt a lisszaboni szerződés életbe lépését követő első elnökségi 
(spanyol–belga–magyar) triónak, és az Európai Tanács állandó 
elnökére is komoly szerep hárult. Ezt a posztot a korábbi belga 
miniszterelnök, Herman Van Rompuy töltötte be. Sajátos volt a 
helyzet abban a tekintetben is, hogy Belgiumban a 2010. júniusi 
választásokat követően ügyvivő kormány gyakorolta a hatalmat, s 
így vitte végig az elnökséget is. A témákat tekintve, az akkori bel-
ga elnökség listája nem volt hosszú: összesen öt területet emeltek 
ki – összhangban a trió másik két tagjával. Az elnökség célja az 
volt, hogy a lehető legtöbb jogszabályt indítsa útjára a félév alatt – 
összesen ötvenegyet sikerült is neki.79

3. Konklúzió

Belgium a megalakulásától egészen a második világháború idő-
szakáig az európai kontinens hatalmi konstellációjában igyekezett 
megtalálni a helyét, és biztosítani függetlenségét. A 19. század-
ban – részben a király, I. Lipót ügyes házasságközvetítésének kö-
szönhetően – Anglia támogatását bírhatta az ország. Kisállamként 
a megalakulásakor vállalt – és a kor nagyhatalmai által garantált – 
semleges státusza volt meghatározó a külpolitikájában, s az lehe-
tővé tette, hogy kimaradjon az akkori kontinentális háborúkból. Az 
78 Uo. 51. o.
79 Drieskens, 2011.
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első világháború keserű tapasztalata miatt a semleges külpolitiká-
tól elfordulva, előbb Franciaország segítségével, majd újfent nagy-
hatalmi támogatással, a locarnói szerződés által erősítette meg a 
biztonságát. Végül 1936-ban újra a semlegesség felé fordult, és 
inkább nagyhatalmi segédlettel igyekezett az ország a külpolitikai 
céljait megvalósítani.

A második világháborút követően a semlegesség kérdése 
már fel sem merült (már a történelmi tapasztalat miatt sem), az 
ország egyértelműen a multilaterális együttműködések mellett kö-
teleződött el. E téren az ötvenes évektől kezdve a nyugat-európai 
regionális integráció állt a fókuszban. A belga külpolitika magát az 
integráció megvalósítását egyértelmű célként fogadta el, és ambi-
ciózus javaslatokkal halad azóta is előre ezen az úton. Az EK/EU 
keretein belül a Bizottsággal szoros viszonyt ápol az ország – ezt 
az is segíti, hogy a szóban forgó szerv székhelye Brüsszel.80 Saját 
érdekeinek a napirenden tartásában mind a Tanács, mind pedig 
a rotációs elnökség a segítségére lehet. Habár Belgium nem ját-
szik kiemelkedő szerepet a jogszabályok kezdeményezése terén, 
az honest broker szerepet időről időre felvállalta. Emellett vannak 
olyan jellemzői is, amelyek segítik az érdekei képviseletét: a saját 
portfóliójukat és az európai partnereiket is jól ismerő miniszterek, 
a kisállamok szövetsége, stb., de nem szabad elfeledkezni arról 
a tényről sem, hogy alapító országként óriási tapasztalata van az 
európai ügyek kapcsán. Sajátos belső tényezők is segítik az or-
szágnak az Európába való beilleszkedését: a belga és az uniós 
adminisztráció földrajzi közelsége, az ideológia, a belga föderáció.81

Belgium a saját külpolitikai céljait – az integrációs kereteket 
figyelembe véve – egyrészt koalícióformálással igyekszik elérni 
(erre példa a Benelux kooperáció), másrészt a nagyobb államok 
támogatásával. Ugyanakkor arra is képes volt, hogy az integrá-
ció politikai napirendjére hasson, ezáltal is saját érdekeit szolgál-
va, amelyek sokszor egybeesnek magának az integrációnak az 
80 Maes és Verdun, 2005, 334. o.
81 Coolsaet és Soetendorp, 2000, 88–89. o.
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érdekeivel is. Az integráció előrevitelében több belga politikus is 
szerepet kapott, például Paul-Henri Spaak, Étienne Davignon, 
Leo Tindemans, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt vagy éppen 
Herman Van Rompuy. Belgium esetén a kisállami lét tapasztala-
tai nemcsak az integráció elfogadásához vezettek, hanem annak 
motorja is lett.

Ugyanakkor, a kezdeti időszakban (amíg a tagállamok száma 
viszonylag kevés volt) az érdekérvényesítő képessége nagyobb-
nak tűnt, és több politikaterülettel foglalkozott. A későbbiekben 
– többek között a kisállamok számának növekedésével párhuza-
mosan – egyes területek fontosabbá váltak (pl. GMU, föderatív Eu-
rópa gondolata), míg mások prioritása csökkent. Az EU-nak mint 
intézményrendszernek a változásai a hidegháború vége óta kihí-
vások elé állították Belgiumot, mivel az addigi érdekérvényesítés 
keretei fokozatosan átalakultak (l. szerződésmódosítások). Ehhez 
a megváltozott környezethez az országnak is alkalmazkodnia kel-
lett. Mindemellett, a sajátos berendezkedésű Belgium számára az 
integráció egy olyan keret lett, amely a belga államalkotó tényezők 
számára is vonzó, hiszen így azok az EU döntéshozatalában, illet-
ve az ország Európa-politikájának a formálásában is részt tudnak 
venni.
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Kisállamok az ENSZ Biztonsági Tanácsában: 
befolyás és hatalomgyakorlás

a napirend-alakításon keresztül
Koncz-Kiss Júlia

Összefoglalás: A tanulmány célja a kisállamok azon tevékeny-
ségeinek a vizsgálata, melyek az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Biztonsági Tanácsának napirendjének alakítására irányulnak. A fő 
kérdés az, hogy a nem állandó BT-tagság során egy olyan, ma-
teriális értelemben kis országnak, mint Új-Zéland, a BT nyújtotta 
napirend-alakítási lehetőség kiaknázásával sikerülhet-e a számá-
ra prioritást jelentő ügyekben az általa elnökölt ülésszakok alatt, 
illetve azokon kívül érdemben hatást gyakorolnia a nemzetközi 
folyamatokra. A vizsgált feltevés az, hogy bár a kisállamok a világ-
politikai ügyeket érintő érdekérvényesítés tekintetében számos, a 
külpolitikai mozgásterüket jelentősen korlátozó hátránnyal indulnak 
az ENSZ BT-ben, napirend-alakító tevékenységük segítségével a 
számukra elsőbbséget jelentő területeken a méretükhöz képest 
aránytalanul nagy mértékben képesek hozzájárulni a nemzetközi 
béke és biztonság kérdéseinek alakításához.

Abstract: The purpose of the study is to examine the activities of 
the small states aimed at shaping the agenda of the United Nations 
Security Council. The main question is, whether a small country 
with scarce material endowment, such as New Zealand, during its 
non-permanent UNSC-membership, is able to succeed at exerting 
significant influence on international processes; concerning 
those issues which has been deemed priority for them, through 
utilising the institutional means provided. The assumption under 
consideration is that, although small states are in a cumulatively 
disadvantageous situation in the UNSC when pursuing their 
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interests with regards to world politics, and although their room for 
manoeuvre is significantly confined, they actually can contribute 
to the shaping of questions pertaining to the maintenance of 
international peace and security; primarily through their agenda 
setting strategies – to an extent which is positively disproportionate 
in comparison to their size.

A jelen tanulmány célja a kisállamoknak az Egyesült Nem-
zetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) na-ának (ENSZ BT) na- (ENSZ BT) na-
pirendjét alakító tevékenységének, illetve annak eredmé-

nyességének a vizsgálata, Új-Zéland példájának szemléltetésével. 
Az ország legutóbb 2015–2016 folyamán, két évig vett részt ún. 
nem állandó tagként a BT munkájában. Ez idő alatt kétszer, 2015 
júliusában és 2016 októberében is lehetősége volt a napirend 
(agenda) formálása szempontjából értékes soros elnökségi poszt 
betöltésére.

Mivel Új-Zéland az ENSZ tagországait figyelembe véve kis-
állam, ebből eredően megannyi nehézséggel és hátránnyal kell 
megküzdenie a nemzetközi szervezet(ek)ben, illetve a világpoli-
tikai folyamatokban való érdekérvényesítés során. Azonban az 
ország a nemzetközi színtéren aktív és tevékeny, a méretéből 
várható következtetések ellenére aránytalanul nagy befolyásolási 
képességet és jelentős eredményeket felmutatni tudó entitás.

A tanulmány így arra összpontosít, hogy a nem állandó BT-
tagság során egy olyan, materiális értelemben kis országnak, mint 
Új-Zéland,1 a BT nyújtotta napirend-alakításai lehetőség kiakná-
zásával sikerült-e/sikerülhet-e a számára prioritást jelentő ügyek-
ben az általa elnökölt ülésszakok alatt, illetve azokon kívül érdem-általa elnökölt ülésszakok alatt, illetve azokon kívül érdem-elnökölt ülésszakok alatt, illetve azokon kívül érdem-
ben hatást gyakorolnia a nemzetközi folyamatokra – és ha igen, 
milyen formában. A befolyásolás/hatalomgyakorlás sikerességét, 
mértékét, jellegét az alábbi szempontok szerint értékelem:

1  Lásd: a kisállam definíciója: Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 9–15. o.
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• Az elméleti keretet a neoliberális institucionalizmus és a 
napirend-befolyásolási/-állítási képesség által gyakorolt 
hatalom fogalma szolgáltatja.

• Az elnökség során és az azon kívül folytatott napirend-
alakítás vizsgálata a strukturális és kisállami kötöttségek 
tükrében, a hivatalosan kinyilvánított külpolitika és az ész-
lelt külpolitikai viselkedés vizsgálatával történik, a politikai 
folyamatok nyomon követése alapján, hivatalos deklará-
ciók és dokumentumok – ENSZ BT-határozatok, elnöki 
nyilatkozatok – felhasználásával.

A vizsgált feltevés így az, hogy bár a kisállamok a világpoliti-
kai ügyeket érintő érdekérvényesítés tekintetében számos, a kül-
politikai mozgásterüket jelentősen korlátozó hátránnyal indulnak 
az ENSZ BT-ben, napirend-alakító tevékenységük segítségével 
a számukra elsőbbséget jelentő területeken a méretükhöz képest 
aránytalanul nagy mértékben képesek hozzájárulni a nemzetközi 
béke és biztonság kérdéseinek alakításához.

1. A kisállamok a multilaterális szervezetekben és az ENSZ-ben

1.1. A tagság okai, hozadéka és az inherens hátrányok

A neoliberális elméleti iskola egyik alapfeltevése,2 hogy a nemzet-
közi kapcsolatok intézményesülésének folyamatában rejlő egyik 
meghatározó erő az annak a nemzetközi jogra és államközi szer-
ződésekre épülő rendszernek a kiépülése és fenntartása, amelyet 
maguk az államok hoznak létre, és amelynek szabályaihoz iga-
zítják viselkedésüket (betartják/betartatják azokat). Annak, hogy 
hajlandóak erőforrásokat fordítani a nemzetközi intézményekre, az 
alapvető oka pedig az, hogy a részt vevő országok az anarchikus 
nemzetközi rendszerben igyekeznek rendet és stabilitást teremteni.3

2 A neoliberális elméleti iskola nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó ágának 
részletes áttekintését lásd: Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 25–28. o.

3 Keohane és Martin, 1995.



Koncz-Kiss Júlia KISÁLLAMOK AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁBAN

155

E gondolatmeneten haladva, a kisállamok egyik legfontosabb 
motivációja a nemzetközi multilaterális szervezetekhez vagy re-
zsimekhez való csatlakozáskor, hogy azzal elérik függetlenségük 
és szuverenitásunk elismerését, illetve biztonságuk garantálását. 
A nemzetközi szerződések, a jog és a multilaterális tárgyalásoknak 
teret biztosító platformok rendszere ugyanis egyfajta, az erősebb 
és/vagy agresszor államokat gátló tényezőként szolgál azok szá-
mára, akiknek a szűkös erőforráskészletük, kisebb katonai és 
védelmi kapacitásaik miatt nagyobb, akár egzisztenciális kihívást 
jelent határaik és szuverenitásuk védelme.4 A kicsik számára így 
egy – az anarchiához viszonyítva – kiszámítható, stabil, szabályo-
kon alapuló struktúra védelme és előmozdítása államérdeknek te-
kinthető.5 Az erre irányuló diplomáciai tevékenység folytatására a 
jelenleg legszélesebb körű tagsággal és a legnagyobb legitimáci-
óval6 bíró államközi világszervezet, az ENSZ kifejezetten kedvező 
lehetőséget nyújt.

A kisállamoknak az ENSZ-struktúrában való tagsága nem 
mindig volt magától értetődő. Az alapításkor és a dekolonizáció 
idején is komolyan megkérdőjelezték egyes kisméretű (főleg a 
mikro-) államok arra vonatkozó képességét, hogy független, kül-
ső befolyástól és kényszertől mentes külpolitikát tudnak folytatni.7 
Továbbá az ENSZ Alapokmányból következő bizonyos kötelezett- következő bizonyos kötelezett-bizonyos kötelezett-
ségek – pl. a békét és biztonságot veszélyeztető fenyegetések 
megelőzésére és felszámolására irányuló, hatékony közös fellé-
pés – teljesítésére való alkalmasságukat és hajlandóságukat is 
kétségbe vonták.8 A jelenlegi, a szuverén egyenlőséget elismerő, 
univerzális szervezeti tagság tehát meglehetősen új, normatív ala-
pokon nyugszik – a BT-ben azonban, mint később látni fogjuk, ez 
az elv nem érvényesül.
4 Thorhallsson, 2012, 142. o.
5 Chowdhury, 2012, 6. o.
6 2017 januárjában a Föld 193 szuverén országa tagja a szervezetnek. Lásd: 

United Nations, Member States.
7 Schwebel, 1973.
8 Duursma, 1996.
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A kisállamok és a nemzetközi szervezetek közötti kapcsolat 
szempontjából a neoliberális várakozás visszafogottan optimis-
ta. Az elméleti iskola feltevései szerint a nemzetközi fórumok re-
mek színteret biztosítanak a szűkös erőforrásokkal rendelkezők 
számára, hogy nemzeti érdekeiket, álláspontjaikat, preferenciá-
ikat képviseljék, kapcsolatokat építsenek és mélyítsenek, (szak)
politikai kérdésekben együttműködjenek, koalíciókat építsenek 
és lobbizzanak. De a végeredményt, a döntéshozatali kimenetet 
tekintve az adottság-, illetve képességbeli jelentős különbségek 
és a strukturális kötöttségek miatt – mint az intézményi felépítés 
vagy az eljárásrend – csak közvetve, moderált sikerrel, korlátozott 
befolyásolási potenciállal rendelkeznek.9 Az ENSZ főszervei ettől 
függetlenül lehetővé teszik, hogy az alig pár milliós vagy néhány 
százezres lakosú államok a méretükhöz és adottságaihoz képest 
aránytalanul jelentős szerepet játsszanak a globális vagy a világ-
politikát érintő ügyekben, illetve a szabályokon alapuló multilate-ügyekben, illetve a szabályokon alapuló multilate-ekben, illetve a szabályokon alapuló multilate-
rális nemzetközi rend fenntartásához történő hozzájárulás terén.10

A kisállamok részvétele és érdekérvényesítési képessége 
az ENSZ-intézményekben mégis hatványozottan nehéz, ugyanis 
a méretből eredő kapacitásbeli hiányok számos olyan gyakorlati 
következménnyel és hátránnyal járnak, amelyeket nehéz szakér-
telemmel kompenzálni.11 A korlátozott kapacitás tipikus hozadéka 
az információhoz való aszimmetrikus hozzáférés.12 A bizottsági és 
plenáris ülések száma, a feldolgozandó és elemezendő ENSZ-do-
kumentumok – a napi szinten, több testület által kibocsátott saj-
tóközlemények, beszámolók, határozattervezetek – mennyisége 
és terjedelme, illetve az aktuális kérdésekben való naprakész-
ség, a hivatalos álláspontról való egyeztetés a hazai kormánnyal, 
majd a kialakított nézet érvényesítése komoly kihívás elé állítja 
az olyan kisállamok küldötteit, mint például Jamaica, amelynek az 

  9 Keohane és Nye, 2000.
10 Súilleabháin, 2014, 4. o.
11 Uo.
12 Uo. 11. o.
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ENSZ-hez rendelt diplomáciai személyzete nyolc fő. Nem is be- fő. Nem is be-. Nem is be-
szélve a liechtensteini, esetleg észak-timori, mindössze háromfős 
kirendeltségekről.13 A kis missziók ezért nagymértékben függnek 
a Titkárságtól, hiszem sok esetben kénytelenek az általa kibocsá-a kibocsá-
tott anyagokra támaszkodni, bár azok jelentéseit túl hosszúnak és 
késedelmesnek találják.14 Így a helyzet ellentmondásos: míg a ren-
delkezésre álló információ mennyisége hatalmas, a lényeges, bel-
ső tájékoztatáshoz és ismeretanyaghoz való hozzáférés hiányos.

A kapacitások korlátozottsága emellett az ENSZ főszerveiben 
és szakosított intézményeiben való alulreprezentáltságot is ered-
ményezhet,15 ezzel pedig rosszabb érdekérvényesítési és fellépési 
feltételeket idézhet elő. Ennek oka, hogy a mozgósítható (például 
pénzügyi és humán-) erőforrások komparatív szűkössége kedve-
zőtlenül befolyásolhatja egy kisállami jelöltnek a választott pozíció 
megszerzéséért folytatott kampányának a kimenetelét.16

1.2. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa

Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya a Biztonsági Tanácsra el-
sődleges felelősséget ruház arra vonatkozóan, hogy a többi tag 
nevében is eljárjon a nemzetközi béke és biztonság fenntartása 
érdekében (24. cikk), illetve olyan hatásköröket jelöl ki számára, 
mint a szankciók kiszabása, békefenntartó csapatok kirendelése 
vagy fegyveres erő alkalmazásának az engedélyezése (VII. feje-
zet). Így kisállamként a BT-ben biztosított hely és a határozatok 
meghozatalához való hozzájárulás olyan szinten és ügyekben 
kínál befolyásolási lehetőséget, amely normál esetben elképzel-olási lehetőséget, amely normál esetben elképzel-
hetetlen.17

13 Összehasonlításképpen: Kína 80, az Egyesült Államok 150 diplomatával van 
jelen. Chew, 2015.

14 Súilleabháin, 2014.
15 Chew, i. m.
16 Súilleabháin, 2014.
17 Iwanami, 2011; Keating, 2008.
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A tizenöt tagú ENSZ BT 10 ún. „nem állandó tagját” (Elected 
Ten, E10) a Közgyűlés választja meg kétéves időtartamra (23. 
cikk). 1991 és 2010 között száz országot választottak be így a Biz-a Biz-
tonsági Tanácsba, közülük négy állam rendelkezett 500 ezer és 
1 millió (Zöldfoki-szigetek, Dzsibuti, Bahrein, Katar), huszonegy 
1 és 5 millió, tizenhét pedig 5 és 10 millió fő közötti népesség-
gel. A huszonnyolc, 500.000 fő alatti ország közül egy sem került 
be.18 A kisállami BT-tagság egyben azt is jelenti, hogy ezeknek az 
entitásoknak a kampányprogramjuk során vázolt szempontjaikkal 
és törekvéseikkel sikerült megszerezniük a nemzetközi közösség 
nagy részének a bizalmát, akik alkalmasnak találták őket arra, 
hogy az ENSZ tagországainak képviseletében részt vegyenek a 
globális béke és biztonság fenntartására irányuló munkában.19

Az állandó tagok privilegizált helyzete több szempontból is 
előnyt jelent a választott (a kisállamiság akadályaival is küzdő) 
tagokkal szemben. Bár a BT minden tagjának csupán egy szava-
zata van, a lényegi – azaz nem procedurális – kérdésekben nem 
elég, hogy kilenc tag igenlően szavaz, mert az összes állandó 
tag egybevágó szavazata is szükséges a döntéshozatalhoz (27. 
cikk). Ezt hívják az ún. nagyhatalmi vétónak: ha az öt állandó tag 
(Permanent Five, P5)20 valamelyike nemmel voksol, a határozat-
tervezet elbukik.

A P5-nek a hosszú évek alatt lehetősége volt arra, hogy 
alaposan kiismerje és kihasználja a BT működési logikáját és 
ügymenetét, és a gyakorlati, diplomáciai stratégiáját ahhoz igazít-, és a gyakorlati, diplomáciai stratégiáját ahhoz igazít-át ahhoz igazít-t ahhoz igazít-
sa.21 Az E10 országai viszont a BT intézményi emlékezetének, az 
informális konzultációk tartalmának és a határozatok végrehajtá-
sának hiányában alulinformáltak, és jelentős strukturális hátrányban 

18 Thorhallsson i. m., 145. o.
19 Thorhallsson, 2012.
20 Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kínai Népköztársaság, Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Oroszországi Föderáció. 
Lásd:Magyar ENSZ Társaság, 1945, 23. cikk.

21 Hulton, 2004.
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vannak a tanácskozási és döntéshozatali folyamat során.22 Mind-
ezek mellett az állandó tagsági pozíció egybeesik a nagyhatalmi 
státusszal, a túlnyomó gazdasági-politikai-katonai fölénnyel, az 
atomfegyverek legitim birtoklásával és a globális ügyekben való 
szélesebb körű (akár közvetlen) érdekeltséggel is. A kapacitások 
e nagyfokú egyenlőtlen eloszlása vetette fel a (főleg fejlődő) kis-
államok kapcsán a passzív vagy szerviens jellegű tanácsi részvé-
telt olyan esetre, ha a kisállam politikai-biztonsági vagy gazdasági 
függésben áll valamelyik (állandó) taggal.23 Számos kutató24 mégis 
azon az állásponton van, hogy a BT döntéshozatala és napirendje 
a P5 érdekei szerint vezérelt, ugyanis a vétó használata (vagy 
annak kilátásba helyezése) a legtöbb esetben megakadályozza, 
hogy egyes kérdésekben formális döntés szülessen.25

De a neoliberális institucionalista elméleti iskola érvei szerint 
ha egy ország elég jelentős erőforrásokkal rendelkezik, és fennáll 
az azokkal való öncélú visszaélés veszélye (pending action),26 ak-
kor nem zárható ki a nem állandó tagokkal történő együttműködés 
szükségességének a figyelembe vétele. A gyakorlatban a válasz-
tott tagok a méretüktől és erejüktől függetlenül hasonló klasszi-
kus diplomáciai tevékenységeket folytathatnak, mint az állandó 
tagsággal rendelkező társaik. Továbbá ugyanolyan jogok illetik 
meg őket a tanácsi munka terén, a konzultációk során,27 illetve a 
napirendi pontokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás vagy a ha-
tározattervezetek benyújtása szempontjából. Emellett elméletben 
lehetőségük van a „kollektív vétó” alkalmazására is, ugyanis a 

22 Uo.
23 Keating, 2008.
24 Bennis, 1996; de Jonge Oudraat, 1996; Makinda, 1996; Wallensteen, 2002; 

Wallensteen és Johansson, 2004. (Idézi: Iwanami, 2011.)
25 Iwanami, 2011.
26 Neumann és Gstöhl, 2006.
27 A Consultations of the Whole, azaz a minden BT-tag részvételével, zárt ajtók 

mögött zajló megbeszélésekről kiadott kommüniké a UN Journalban jelenik 
meg, jegyzőkönyv nem készül róluk. Az informális tanácskozásokkal kapcso-
latban nincs nem beszámolási kötelezettség a nyilvánosság felé. Lásd: United 
Nations, Working Methods Handbook.



Koncz-Kiss Júlia

160

határozatok elfogadásához kilenc igenlő szavazatra van szükség.28 
Mindezek alapján kijelenthető, hogy bár a kisállamok mozgástere 
beszűkült, érdemi hozzájárulásuk nagyrészt attól függ, hogyan ak-
názzák ki a Biztonsági Tanács által kínált lehetőségeket.

Adott intézményes keretek között az alábbi két stratégia 
kedvez a befolyás maximalizálásához:

• a priorizálás, azaz az ügyek közötti fontossági sorrend 
felállítása: csak bizonyos – a kisállam kompetenciáinak 
megfelelő – területekre történő koncentrált, megfontolt 
energiaráfordítás;29

• a napirend alakítása (agenda setting): ennek segítségével 
olyan témák megvitatását, határozatba foglalását vagy 
jóváhagyását érhetik el, amelyeket fontosnak tartanak.30

Ezzel a megközelítésmóddal a fókusz áttevődik a hatalomról, 
amit egyes államok birtokolnak, a hatalomra, amit gyakorolnak. 
Azaz a hatalom fogalma nem az államok által birtokolt erőforrás-
ként jelenik meg, hanem a szociális kontextuson belül értelmezen-
dő dinamikaként.31 A tanulmány következő fejezete ebből a szem-
szögből vizsgálja a napirendformálás jelentőségét.

2. A napirendformálás jelentősége (agenda power)
a hatalomgyakorlás szempontjából

Az általánosan elfogadott meghatározás szerint32 a formális napi-
rend „egy intézményesített döntéshozatali testület számára jelöl ki 
komoly és aktív megfontolásra egy sor konkrét elemet”. A napirend 
alakításának képessége pedig a törvényhozó testületekben vagy 

28 Keating, 2008.
29 Gillissen, 2006, 37. o. Lásd még: Thorhallsson, 2012; Tarp és Bach Hansen, 

2013.
30 Thorhallsson, 2012.
31 Lásd: Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 7–8. o.
32 Cobb és Elder, 1971, 906. o.
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kormányközi szervezetekben való politikai javaslattételre vonatko-
zó hatalmat jelöl.33 Ennek sikerességét több tényező is befolyásolja:

• a szervezet szabályrendje szerint ki tehet/nyújthat be ja-
vaslatot a napirend tartalmát illetően;

• könnyebb-e elfogadni az agendát, mint megváltoztatni;
• a szavazás szabályai;34

• annak az ún. „policy window-nak” (limitált ideig fennál-
ló politikai lehetőségnek) a megléte, amikor a javasolt 
napirendi pont egybeesik egy releváns probléma előtérbe 
kerülésével, illetve a pozitív döntéshozatali eredményhez 
megfelelő politikai hangulattal.35

Az ENSZ BT hivatalos meghatározása szerint a napirend 
„a Biztonsági Tanács által minden ülés elején elfogadott munka-
program”.36 Ahhoz, hogy világossá váljon a jelentősége a kisál-
lamok vonatkozásában, érdemes hatalomfelfogási szemszögből 
közelíteni a fogalomhoz, amelyet Peter Bacharach és Morton S. 
Baratz37 a következőképpen írt le: „A” olyan módon irányítja a napi-
rend tartalmát, hogy annak eredményeként a „B” által választható 
stratégiák köre lekorlátozódik. „B”-nek ebben az esetben nem fel-
tétlenül kell tisztában lennie „A” ilyen jellegű hatalmával.

A hatalom ilyenkor viselkedés eredményként (behavioral 
outcome) definiálható egy adott közegben. Azaz nem a birtokolt, 
rendelkezésre álló erőforrások felhasználása garantálja mindig és 
mindenütt a sikeres és/vagy a materiális javak mennyiségének 
megfelelő hatalomgyakorlást vagy befolyást; a hatalom itt reláci-
ós, két vagy több szereplő közötti kapcsolatban meghatározott.38

33 Pollack, 2003, 24. o.
34 Uo.
35 Kingdon, 1984.
36 United Nations, Working Methods Handbook.
37 Bachrach és Baratz, 1963. Lásd még: Pollack, 2003.
38 Lasswell és Kaplan, 1950.
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A napirend alakítása fontos döntéshozatal-előkészítő fázis. 
Megalapozza, hogy milyen témák kerülnek megvitatásra és milyen 
kérdésekben születhet döntés,39 de mivel egyben a hatalom/befo-
lyás biztosításának és kiterjesztésének az elsődleges eszköze is, 
annak a lehetőségét kínálja a Biztonsági Tanácsban halmozottan 
hátrányos helyzetben lévő kisállamok számára, hogy olyan mér-
tékű befolyást tudjanak elérni a „kemény” biztonsági kérdésekre 
irányuló (hard security) döntéshozatalra, amely messze túllépi a 
méretükből következő várakozásokat.40

A napirend-alakítási képességet a kisállamok a BT elnökeként 
tudják a leghatékonyabban kihasználni. A posztot minden naptári 
hónapban más tag tölti be, angol betűrend szerinti sorrendben.41 
A soros elnök feladatai közé tartozik az időleges napirend jóvá-
hagyása mellett például az ülések és válságtanácskozások le-
vezetése, a konszenzussal elfogadott, a BT egészének nevében 
tett elnöki nyilatkozatok tétele. A napirendre vett javaslatot a Biz-
tonsági Tanács eljárásrendje alapján42 az ENSZ főtitkárának kell 
benyújtani, aki formálisan is beterjeszti azt a soros elnöknek. Az 
elnöki diszkréció körébe tartozik annak eldöntése, hogy jóváhagy-ése, hogy jóváhagy-, hogy jóváhagy-
ja-e a dokumentumot.43 A napirend tartalmát csak azután vitat-át csak azután vitat- csak azután vitat-
ják meg, ha a BT egésze elfogadja azt. Elemei csak abban az 
esetben törölhetők, ha a BT határozatot fogad el, ha az összes 
javaslatot egyszerre utasítja el, vagy ha konszenzusos döntésre 
jut egy bizonyos napirendi pont eltávolításáról.44 A havonta, az 
elnökségi periódus elején elfogadott munkaprogram előre kijelö-
li a tervezett üléseket, konzultációkat és témákat.45 Ha egy (kis) 
nem állandó tag napirendjavaslatot nyújt be megvitatásra, az eljá-
rási kérdésekben nem létező vétó következtében a kisállamok is 

39 Joachim és Dalmer, 2016.
40 Tarp és Bach Hansen, 2013.
41 United Nations Security Council, 2017, Chapter IV, Presidency, Rule 18.
42 Uo. Rule 6.
43 Uo. Rule 7.
44 Bailey és Daws 1998, 80–81 o.; Hurd, 2002.
45 United Nations, Working Methods Handbook.
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gyakorlatilag egyenrangú szereplőként formálhatják a deliberáció 
tárgyát.46 A priorizáció segítségével pedig koncentráltan képesek 
erőt és energiát fordítani az általuk kiválasztott ügyre. A tanulmány 
második részében Új-Zéland ilyen jellegű tevékenysége kerül 
nagyító alá.

3. Új-Zéland és az ENSZ BT

Új-Zéland sok szempontból teljesíti a kisállam fogalmának 
kritériumait, különösen az ENSZ tagországaival összehasonlítva, 
ugyanis a jelenlegi nemzetközi rendszer jellegzetességéből adó-
dó fontos materiális erőforrásokból az átlagnál jóval szűkösebb 
mennyiség áll rendelkezésére.47 Bár 264.537 km2-es szárazföldi 
és 4.301 km2-es tengeri területe Nagy-Britannia méretét közelíti, 
de ha csak a 2015–2016 folyamán helyet foglaló többi tag48 át-
lagához (2.332.328 km2)49 viszonyítjuk a területét, már akkor is 
egyértelműen kiderül, hogy kis országról beszélhetünk. Mind a 
lakosságszám (4.475.000 fő, amellyel 126. a világrangsorban),50 
mind a nemzeti össztermék mennyisége szempontjából kiemelke-
dően nagymértékű hátrányban van a tanácsbeli társaihoz képest, 
hiszen azok közül kilencnek a nemzeti összterméke 1.052 milli-
árd dollár felett van, és míg Kína és az Egyesült Államoké 20.000 
milliárd dollár körül mozog, Új-Zélandé a 2016-os adatok szerint 
mindössze 8 milliárd dollár.51 Katonai kiadásokra ennek 1,13 szá-
zalékát fordítja.52

46 Hurd, 2002, 40. o.
47 Lásd: Kisállam definíciója: Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 9–15. o.
48 Lásd: United Nations Security Council, 2017 a.
49 Az egyes országok területének összegét a darabszámmal elosztva 

(46.646.556 km2/20) az átlag 2.332.328 km2. Új-Zéland a 276.710 km2-es mé-
retével jóval az átlag alatt van. Central Intelligence Agency, 2017.

50 Uo.
51 Uo.
52 Uo.
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Mivel a viszonylag kis és elszigetelt ország elhanyagolható 
mértékben tud csak ellenőrzést gyakorolni a nála nagyobb álla-
mok és így az események felett, az ENSZ-re és annak szabály-így az események felett, az ENSZ-re és annak szabály-események felett, az ENSZ-re és annak szabály-ály-ly-
rendszerére az új-zélandi kormányok a kezdetektől biztosítékként, 
egyfajta tágabb értelemben vett kollektív biztonsági szervezetként 
tekintettek.53 Új-zélandi politikusok rendszeresen jelentik ki, hogy 
a jog uralmán alapuló nemzetközi rendszer nemcsak a túlerővel 
rendelkező vagy agresszor államok hatalommal való visszaélési 
lehetőségét csökkenti,54 a szigetország szuverenitását védi, de 
elősegíti a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai fejlődését is, és 
lehetővé teszi, hogy a nemzetközi ügyek kezelése során egyen-
rangú félként léphessen fel. A Biztonsági Tanácsot nemzeti érdeke 
kiterjesztett értelmezésére alapozva támogatja: mivel a BT dönté-
sei általában gazdasági, politikai, társadalmi és jogi szempontból 
is közvetlen hatással vannak Új-Zélandra, az ország részvétele 
annak munkájában célszerű, és az mind a nemzetközi pozícióját, 
mind a hazai fejlődését meghatározza.55

Az ENSZ megalakulása óta 1954–1955-ben, 1966-ban és 
1993–1994-ben volt lehetősége nem állandó tagként a BT-ben 
részt venni, 2004-ben pedig bejelentette, hogy elindítja arra irányu-, 2004-ben pedig bejelentette, hogy elindítja arra irányu-
ló kampányát, hogy a 2015/2016-os időszakban a „nyugat-európai 
és más országok” csoportjából kiválasztott két állam között lehes-
sen.56 2014 októberében, tízévi, több kormányzati cikluson átívelő 
kampány- és networking tevékenység után a Közgyűlésben szük-
séges kétharmados támogatást, azaz 128 szavazatot túllépve, 145 
ország (75%) jóváhagyásával sikerült elnyernie a tanácsi posztot. 
Választási programját főként három témára összpontosította:

1. a kisállamok érdekeinek és véleményének képviselete a 
globális biztonsági kihívások kapcsán;

53 Bowen, Agent és Warburton, 2007, 142–143. o.
54 NZ Herald, 2010.
55 Wan, 2011.
56 NZ Herald, 2010.
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2. a BT vétóhasználatának reformja, a Biztonsági Tanácson 
belüli döntéshozatali munka átláthatóságának növelése, 
illetve a válsághelyzetek esetén tanúsított bénultság kri-
tikája;

3. a saját, globális felelősségtudattal rendelkező, pragmati-
kus, (a P5-től is) független, értékelvű, a multilateralizmus 
és a nemzetközi jog mellett elkötelezett, kiegyensúlyozott, 
„hídépítő” karaktere.57

Az utolsó pontot igazolta az előző BT-tagsága során zajlott 
ruandai konfliktushoz kötődő, meg nem alkuvó aktivitása és sarka-
latos szerepe is.58 Akkori sikerüket a „kisállamok győzelmeként”59 
is interpretálták, amely „annak bizonyítéka, hogy a kisállamok szá-
mára is jut komoly szerep az ENSZ-ben”,60 és a Biztonsági Tanács 
elérhető a kicsik számára is.61

Az elnökség által kínált napirend-alakítási lehetőségek ki-ási lehetőségek ki- lehetőségek ki-
használására a kampányukban is kiemelt témák kapcsán nyíltan 
és tudatosan készültek,62 bár teljesen tisztában voltak azzal, hogy 
„nem rendelkeznek végtelen rugalmassággal” a BT napirendjének 
alakítása során, és kurrens, múltbéli és váratlan események fel-
bukkanása nagymértékben meghatározza a soros elnökség alatt 
megvitatandó témákat is. 63

4. A elnökségi időszakok prioritásai
és az új-zélandi napirend-alakító tevékenység értékelése

Új-Zéland 2015. január 1-jén foglalta el helyét az ENSZ BT-ben; 
mandátuma 2016. december 31-ig szólt. Ez idő alatt 2015 júliusá-
ban és 2016 szeptemberében elnökölt a Biztonsági Tanácsban, 
57 Uo.; lásd még: New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2017 a.
58 Ross, 2001, 23 o.; Melvern, 2000, 9. o.
59 Stuff, 2014.
60 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2017 b.
61 Huffington Post, 2014.
62 Radio New Zealand, 2016.
63  TVNZ, 2015.
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prioritási területeinek pedig az első ciklusban az alábbiakat jelölte 
meg:

• a kis szigetországokat érintő biztonsági kihívásoknak a 
figyelem központjába helyezése;

• a palesztin–izraeli békefolyamat (Middle East Peace 
Process, MEPP) tárgyalásainak újraindítása;

• a BT eljárásrendjének és a vétó használatának reformja.64

A második elnökség egybeesett a 71. ülésszak kezdetével, és 
a magas rangú állami vezetők New York-i jelenléte is elősegítette, 
hogy a szíriai háborús helyzet okozta humanitárius katasztrófa el-
hárítása tekintetében előrelépést (esetleg politikai megoldást) ér-
jenek el, továbbá, hogy Új-Zéland a „közel-keleti” témacsoporthoz 
kapcsolja a határozatok elfogadását lehetetlenné tévő vétó és az 
izraeli–palesztin békefolyamat kérdését is.65

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a prioritásként kiemelt 
három ügyben – a kis szigetországok biztonsági kihívásai, a vé-ben – a kis szigetországok biztonsági kihívásai, a vé-
tóhasználati reform, illetve a MEPP – sikeres volt-e a napirend-
alakításon keresztüli hatalomgyakorlás, Új-Zélandnak a méretéből 
következő súlyához képest aránytalanul nagy hatást sikerült-e el-ához képest aránytalanul nagy hatást sikerült-e el- aránytalanul nagy hatást sikerült-e el-
érnie. Illetve azt is megnézzük, milyen (döntéshozatali vagy más 
kézzelfogható) eredmények születtek az ország napirend-alakító 
tevékenységének eredményeként: határozattervezet megvitatása, 
határozat elfogadása, formális folyamat elindítása, esemény létre-
jötte stb.

4.1. A kis szigetországok biztonsági kihívásai

Új-Zélandnak a kis- és mikroállamok gazdasági fejlődése és poli-nak a kis- és mikroállamok gazdasági fejlődése és poli-
tikai felhatalmazása iránti elkötelezettsége messzire nyúlik vissza. 
Elég, ha segélyezési programja fókuszára, a Nemzetközösségen 
belüli tevékenységére, a kisállamok nemzetközi súlyának 

64 Uo.; lásd még: Security Council Report, 2015.
65 Security Council Report, 2016; Patterson, 2016.
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növelésére fordított kutatási támogatásra66 vagy az ugyanezt a 
célt elősegítő ún. Global Governance Group vagy Forum of Small 
States (kollektív kisállami érdekérvényesítési és koordinációs cso-
portok) tagjaként végzett tevékenységére gondolunk. Új-Zéland 
már a kampány során „egyedülállóan kisállami” nézeteknek a BT-
ben való érvényesítését ígérte. Bár már önmagában a BT-ben való 
puszta jelenléte a kisállami érdekek direkt és indirekt képviseletét 
jelentette, de az ország nemcsak a kicsik szócsöve kívánt lenni, 
de azt is lehetővé kívánta tenni számukra, hogy a biztonsági kér-
désekkel foglalkozó legfőbb nemzetközi fórum előtt személyesen 
fejthessék ki az álláspontjukat, és hívhassák fel a legnagyobbak 
figyelmét az őket fenyegető egzisztenciális problémákra.67

A 2015. júliusi elnökség napirendformálási lehetőségét re- júliusi elnökség napirendformálási lehetőségét re-i lehetőségét re-
mekül használta ki Új-Zéland: nélküle a párizsi klímakonferencia 
előtt biztosan nem kaptak volna ilyen horderejű láthatóságot és 
prezentációs lehetőséget a kis szigetállamok az őket érintő ve-
szélyek bemutatására. 2015. július 30-án rendezték meg ugyan- július 30-án rendezték meg ugyan-ugyan-
is az ország külügyminisztere, Murray McCully elnökletével azt 
a nyílt, rendkívüli ülést,68 amelyen az ENSZ tagországai egyötö-ötö-
dét kitevő fejlődő kis szigetországok (Small Island Developing 
States, SIDS; közülük eddig összesen hat volt BT-tag 1990 óta) 
kaptak módot a beszédre.69 Az ülésen hetvenketten szólaltak fel 
az ENSZ által mikro szigetállamnak minősített ötvenkét, a Föld 
három SIDS-régiójában található tagállam, illetve az ENSZ széle-an található tagállam, illetve az ENSZ széle-
sebb tagsága képviseletében. Tizenkilenc országot miniszteriális 
vagy magasabb szinten reprezentáltak.70 A békét és biztonságot 
veszélyeztető területek közül a következőket emelték ki: a klíma-
változás okozta földterületvesztés, a tengerek szennyezettsége és 

66 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2017 a.
67 New Zealand Parliament, 2015.
68 United Nations Security Council, 2015 a; lásd még: New Zealand United 

Nations Monitor, 2015.
69 Radio New Zealand, 2015 c.
70 United Nations. Meetings Coverage and Press Releases, 2015.
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az erőforrások túlzott kiaknázása, kalózkodás, embercsempészet, 
drogkereskedelem.71

Új-Zélandnak e prioritás kapcsán tett napirend-alakítási erő-nak e prioritás kapcsán tett napirend-alakítási erő-
feszítései sikeresnek értékelhetők, hiszen először került konkrétan 
a kisállamok biztonsági problémáival foglalkozó téma a Biztonsági 
Tanács elé. Annak ellenére, hogy csupán egyalkalmas akció volt, 
amelynek nem lett folytatása a BT-ben, de már magának a rend-
kívüli ülés megtartásának a ténye és a nagyszámú érintett részvé-
tele is mutatja egy addig elhanyagolt, de nagyon is fontos kollektív 
jellegű biztonsági problémának a tanácsi köztudatba emelését.

4.2. A vétóhasználat reformja

A BT munkamódszerére, átláthatóságára és a vétó használatá-
ra vonatkozó módosítási próbálkozások jellemzőek a legtöbb kis-
államra (is), mind a Biztonsági Tanácson kívüliekre, mind annak 
tagjaira, tegyék azt akár egyénileg, akár csoportosan. 2005-ben 
például a Svájc, Costa Rica, Jordánia, Liechtenstein és Szinga-
púr által alapított Small Five (az „Öt Kicsi”, S5) tűzte zászlajára 
ezeket a célokat.72 Új-Zéland a korábbi tagságai során is töreke-
dett a megvalósításukra, és ezt az irányvonalat követve jelölte 
meg elsődleges jelentőségű, az energiakoncentrációra érdemes 
területként a vétóreformot.73 A vétó ugyanis az új-zélandi álláspont 
szerint komoly gátló tényezőnek bizonyult az idők során: akadá-
lyozta a BT-t a nehéz ügyekben teendő lépéseket illetően,74 és már 
a használatával való fenyegetés is kompromittálja a nemzetközi 
krízishelyzetekre adott választ vagy annak hatékonyságát, hiszen 
ilyenkor az előterjesztett határozat elfogadásának a valószínűsé-
ge nulla.75 Új-Zéland rendszeresen intézett felhívásokat a BT-hez 

71 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2015.
72 Súilleabháin, 2014.
73 NZ Herald, 2010.
74 TVNZ, 2015.
75 NZ Herald, 2010.
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a vétó eltörlésére vonatkozóan, de legalább azt próbálta elérni, 
hogy az állandó tagok beleegyezzenek abba, hogy emberirtás, 
háborús és emberiségellenes bűnök, illetve etnikai tisztogatás 
esetén tartózkodjanak a használatától.76 A törekvése egybeesett 
egy hasonló jellegű francia kezdeményezéssel, amely egy olyan 
– nem kötelező jellegű – magatartási kódex bevezetését célozta, 
amely tömegatrocitással kapcsolatos bűnök elkövetésekor garan-
tálta volna az önmérsékletet a P5 nemleges szavazatát illetően.77

Azonban ebben az esetben a kisállamnak nem sikerült ér-
vényesítenie a napirend-alakítás általi hatalomgyakorlást. Az ügy 
nem került fel a Biztonsági Tanács formális munkaprogramjára 
sem 2015,78 sem 2016 során.79 Ugyanakkor az izraeli–palesztin 
békefolyamatra áldozott energiája sokszorosan megtérült.

4.3. Az izraeli–palesztin békefolyamat

Az izraeli–palesztin békefolyamattal kapcsolatban Új-Zélandnak 
az elnökségi periódusai alatt nem sikerült áttörést elérnie, de az, 
hogy a témát az egyéb válsághelyzetek jelentette sürgős kihívá-át az egyéb válsághelyzetek jelentette sürgős kihívá- az egyéb válsághelyzetek jelentette sürgős kihívá-
sok ellenére is napirenden tartotta, jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy az általa (is) beterjesztett határozattervezet megszülethes-általa (is) beterjesztett határozattervezet megszülethes- beterjesztett határozattervezet megszülethes-
sen az ország BT-tagsági időszakának utolsó napjaiban. Az or-
szág már a tagsági periódusa legelején világossá tette, hogy a 
status quót fenntarthatatlannak, a Biztonsági Tanács tétlenségét 
pedig elfogadhatatlannak tartja. Ezért végig aktívan dolgozott 
azon, hogy a BT egyértelműen jelezze véleményét – határozat 
formájában – a feleknek, és/vagy olyan előrelépés történjen 
a folyamatban, ami Izrael és a Palesztin Hatóság képviselőit is 
a tárgyalások újrakezdésére sarkallhatja.80 A szíriai konfliktus 

76 Uo.
77 Radio New Zealand, 2015 a; Newshub, 2015.
78 United Nations Security Council, 2015 b.
79 United Nations Security Council, 2016.
80 The Official Website of the New Zealand Government, 2015.
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mellett a MEPP-et is igyekezett hasonló jelentőségű közel-keleti 
kérdésként, önmagát pedig kívülállóként, pártatlan, elfogulatlan 
mediátorként feltüntetni.81

Új-Zéland már az első elnöksége alatt kiemelt napirendi pont-az első elnöksége alatt kiemelt napirendi pont-
ként kezelte az ügyet, de azt is jelezte, hogy tisztában van azzal, 
hogy kevés a realitása annak, hogy egy hónap alatt megoldás szü-
letik a Biztonsági Tanácsban a 48 éve húzódó problémával kap-
csolatban.82 A kitűzött cél a folyamat előmozdítása volt. Ennek ke-
retében (vagy inkább ellenére) az új-zélandi delegáció megkísérelt 
elég támogatást szerezni egy olyan határozattervezethez, amely-
ben Izraelnek megtiltották volna az elfoglalt palesztin területeken 
újabb telepek építését, a palesztin felet pedig arra szólították volna 
fel, hogy ne nyújtson be további ügyeket a Nemzetközi Büntetőbíró-
sághoz.83 A sikertelenség után a külügyminiszter kijelentette, hogy 
2016 vége előtt mindenképpen megpróbálkoznak egy hasonló 
tervezet benyújtásával. Azonban az új-zélandival versengő fran-. Azonban az új-zélandival versengő fran-
cia kezdeményezés, illetve az Egyesült Államok és Izrael elutasító 
hozzáállása84 megnehezítette annak a BT-ben történő vitára és 
szavazatra terjesztését.

2016. december 23-án a kitartó napirenden tartási tevékeny-
ségnek végre meglett az eredménye: a Malajziával, Szenegállal 
és Venezuelával közösen benyújtott határozattervezetet a Bizton-
sági Tanács elfogadta, és nyolc év után először határozatot ho-
zott az izraeli–palesztin konfliktussal kapcsolatban. Habár Új-Zé-
land előzetesen egy jóval átfogóbb tervezetet köröztetett, Gerard 
van Bohemen állandó ENSZ-képviselő a háláját fejezte ki azért, 
hogy a BT legalább az izraeli telepek ügyében hajlandó szava-
zással véleményt nyilvánítani, hiszen Új-Zéland meglátása szerint 
a kétállami megoldást ellehetetlenítő izraeli telepek építésének 

81 Radio New Zealand, 2015 b.
82 Radio New Zealand, 2015 a.
83 Radio New Zealand, 2015 b.
84 Uo.
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megszüntetése az elsődleges tényező a tárgyalások újrafelvételé- elsődleges tényező a tárgyalások újrafelvételé-
ben, így ennek elismerése megerősíti a tárgyalások alapját.85

A 2334. számú határozat 14 igen és 1 tartózkodás (USA) mel-
letti elfogadása hatalmas siker volt a kisállam számára. Gerard 
van Bohemen a nemzetközi közösség tagjai számára is különös 
jelentőséggel bíró üzenetként értékelte a határozat elfogadását.86 
A nemzetközi jognak a felek általi megsértését keményen elítélő 
dokumentum nemcsak a szabályokon alapuló nemzetközi rend 
megerősítésére irányuló törekvés üzenetét hordozta magában, 
hanem egy kisállam következetes és kitartó politikájának az ered-az ered-
ményét is. Azzal, hogy Új-Zéland két éven keresztül a napirenden 
és a célkeresztben tartotta ezt a prioritásként kezelt ügyet, lehe-
tőséget teremtett arra, hogy tevékenységét a kitűzött céljára össz-
pontosítsa, így a méretéből következő várakozásokhoz képest di-
rekt és indirekt módon is aránytalanul nagy mértékben járult hozzá 
egy történelmi jelentőségű határozat elfogadásához.

5. Következtetések

Új-Zéland példáján keresztül jól látható, hogy a neoliberális 
institucionalista elméleti iskola feltevése, miszerint a nemzetközi 
kormányközi multilaterális szervezetek keretén belül és az általuk 
biztosított lehetőségek stratégiai kihasználásával a materiális 
erőforrásokkal szűkösen ellátott állami entitásoknak is lehetőségük 
van a globális jelentőségű biztonsági kérdések befolyásolására, 
igaznak bizonyul.

Új-Zéland 2015–2016-os BT-tagságát tanulmányozva látha-–2016-os BT-tagságát tanulmányozva látha-
tóvá vált, hogy a kisállamok számos, a külpolitikai mozgásterü-
ket jelentősen korlátozó hátránnyal indulnak az ENSZ BT-ben a 
világpolitikai ügyeket érintő érdekérvényesítés tekintetében, de a 
napirend-alakító tevékenységük segítségével a számukra priori-
tást jelentő területeken – még ha nem is minden esetben – olyan 
85 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2016 b.
86 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2016 a.
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mértékű hozzájárulást képesek tenni az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének Biztonsági Tanácsában nemzetközi béke és biztonság 
kérdéseinek alakításához, amely jóval meghaladja a méretéből 
következő várakozásokat.
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Kisállam nagy ambíciókkal?
Ecuador külpolitikai prioritásai és lehetőségei

Kovács Attila Miklós

Összefoglalás: A fejezet Ecuador külpolitikáját a kisállami elméle-
tek szemszögéből elemzi: bemutatja az az azt meghatározó ténye-
zőket, továbbá az ország nemzetközi viselkedésének alapelveit, 
céljait és környezetét. Áttekinti Ecuador hagyományos külkapcso-
latait és új irányait egyaránt: az utóbbiak közül döntően a Kínával, 
Oroszországgal és Iránnal meglévő viszonyt. Az ország, személy 
szerint pedig Rafael Correa elnök külpolitikai stratégiáját ennek 
a külpolitikai-külgazdasági diverzifikációnak a tükrében ismer-
teti. A tanulmány egyik fő megállapítása, hogy Ecuador kisállam 
ugyan, de nem tekinthető gyenge államnak. A fő konklúzió, hogy 
az elmúlt években Ecuador az elmúlt években sikeres külpolitikai 
diverzifikációt hajtott végre: kezdeményező, a nagyhatalmak között 
egyensúlyozó, a virtuális megnagyobbítás eszközeit alkalmazó or-
szág szerepét vette fel a nemzetközi színtéren. Mindezek ered-
ményeként a rendszerre hatással lévő államok csoportjába került.

Abstract: This chapter analyses the foreign policy of Ecuador 
from the point of view of small state theories. It presents the main 
factors influencing the foreign policy of the country as well as its 
principles, objectives and international environment. It gives an 
overview on both the traditional connections and the new directions 
of the foreign policy of Ecuador, these latter ones include the newly 
established relations with China, Russia and Iran. The foreign po-
licy strategy of Ecuador, and that of President Rafael Correa in 
person, is presented in light of this foreign policy and economic 
diversification. One of the main conclusions of this study is that 
Ecuador is a small state, but cannot be considered as a weak 
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state. The main conclusion of the chapter is that Ecuador has 
implemented a successful foreign policy diversification in recent 
years: a proactive country, which balances among superpowers 
and applies the tools of virtual enlargement on the global scene. 
Because of all these, Ecuador today falls into the category of 
countries having a real impact on the international system.

A jelen fejezet célja Ecuador külpolitikájának elemzése, dön-
tően az elmúlt 10 év ecuadori bel- és külpolitikai fejlemé-
nyei alapján. Az amerikai kontinensen kisállamnak számító 

országra évtizedeken keresztül az Amerikai Egyesült Államokkal 
való szoros együttműködés volt jellemző. Ez azonban jelentős 
mértékű politikai és gazdasági függést is jelentett számára, mely a 
szuverenitását és a külpolitikai mozgásterét is meghatározta.

A kutatás fő hipotézise, hogy az elnöki pozíciót 2007–2017 kö-
zött betöltő Rafael Correának az Egyesült Államoktól való gazda-
sági-politikai függés mérséklésével, a külpolitikai irány diverzifiká-
lásával sikerült a korábbi évek, évtizedek után újra a latin-amerikai 
térségbeli, sőt egyes területeken a globális politika szereplőjévé 
tennie az országot, bővítve annak külpolitikai és gazdaságdiplo-
máciai lehetőségeit.

A tanulmány során Ecuador kisállami státuszának elemzése 
után egy rövid történelmi-politikai áttekintés következik az ország-
ról, majd bemutatom külpolitikájának fő céljait, alapelveit, nem-
zetközi környezetét és a meghatározó fő tényezőit. Ezt követően 
Ecuador hagyományos külpolitikai szövetségi viszonyait (az Egye-
sült Államok, a latin-amerikai térség és Spanyolország), valamint 
külpolitikai diverzifikációját (Kína, Oroszország és Irán) elemzem. 
Zárásként az ország külpolitikai stratégiáját veszem górcső alá, a 
vonatkozó kisállami szakirodalom tükrében.
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1. Ecuador: Kisállam? Gyenge állam?

Ecuador kisállami státuszának meghatározására az amerikai kon-
tinens, azon belül is elsősorban Dél-Amerika országainak viszony-
latában kerül sor. Az amerikai, sőt még a dél-amerikai léptékkel 
nézve is kis ország a kontinens csendes-óceáni partján, Kolumbia 
és Peru között fekszik. Az alábbi táblázat összegzi a főbb földrajzi, 
társadalmi és gazdasági mutatóit, valamint a globális és térségi 
rangsorokban elfoglalt helyét.

1. táblázat1
Ecuador fő gazdasági-társadalmi-katonai mutatói

és a nemzetközi rangsorokban elfoglalt helye

Mutató Érték

A globális 
rang-

sorban 
elfoglalt 
helye

Dél-Amerika 
országainak 

(14) 
rangsorában 

elfoglalt helye1

Terület 
(négyzetkilométer)2 283.561 73/195 9

Lakosságszám (millió)3 16.144 68/217 7
Össz-GDP (millió USD)4 100.177 61/195 6
Egy főre jutó GDP (dollár5 6.205 81/184 86

HDI index7 0,739 89/187 7
Katonai kapacitás
(aktív hadsereg, fő)8 58.000 60/172 6

Global Militarization 
Index9 629 56/152 4

1 Az összehasonlítás alapjául szolgáló latin-amerikai országok: Argentína, Bolí-
via, Brazília, Chile, Ecuador, a Falkland-szigetek, Francia Guyana, Guyana, 
Kolumbia, Paraguay, Peru, Uruguay, Suriname, Venezuela.

2 UNSD, 2012.
3 The World Bank, 2015 a.
4 The World Bank, 2015 b.
5 The World Bank, 2015 c.
6 A rangsorban Ecuador előtt szereplő Venezuela adatai 2014-re vonatkoznak.
7 UNDP, 2015.
8 International Institute for Strategic Studies, 2014
9 Mutschler, 2016.

1 Forrás: Saját szerkesztés.



Kovács Miklós Attila KISÁLLAM NAGY AMBÍCIÓKKAL?

183

A táblázat adatai alapján tehát Ecuador kisállamnak tekinthe-
tő. Lakosságszáma alapján – szűken – belefér Philippe Hein defi-
níciójába is2 (15 millió fő), de Alan Chong kategorizálásának3 (30 
millió fő) és David Vital klasszifikációjának4 (gazdaságilag fejlet-
len államok, maximum 30 milliós lakossággal) már egyértelműen 
megfelel.

Gazdasági súly tekintetében Ecuador sem az összes, sem az 
egy főre jutó GDP alapján nem szerepel a világ legerősebb hat-
van országa között. Részesedése mind a bruttó nemzeti összter-
mék, mind a bruttó nemzeti jövedelem szempontjából5 a globális 
összérték 1 százaléka alatt marad, ezért – Karl Wolfgang Deutsch 
definícióját6 alapul véve (kisállam az, amely a világ bruttó nemzeti 
össztermékének kevesebb mint egy százalékát állítja elő) – szin-
tén kisállamnak tekinthetjük.

Ha a kisállami státusz meghatározásához az ország katonai 
kapacitásait vesszük alapul, azt láthatjuk, hogy Ecuador a maga 
58.000 fős hadseregével a térségben meglehetősen előkelő he-
lyet foglal el, globális összehasonlításban azonban katonai ereje 
és helyezése meglehetősen szerény.

A fentiek alapján összességében megállapíthatjuk, hogy 
Ecuador a földrajzi adottságok, a lakosságszám, a gazdasági és 
katonai erő tekintetében egyaránt kisállamnak számít. Fontos ki-
emelni azonban, hogy mindezek ellenére sem sorolható általános-
ságban a gyenge állam kategóriába.

Miként e tanulmánykötet bevezető fejezetében szerepel, 
gyenge az az állam, amelynek valamely politikaterületen egy adott 
szociális környezetben birtokolt hatalomgyakorlási képessége kor-
látozottabb az ugyanazon szociális környezetben lévő országok 
többségéénél. Ecuador esetén a szociális környezet Dél-Amerikát, a 
döntően spanyol ajkú országok közösségét jelenti, melyek hasonló 

2 Hein, 1985.
3 Chong, 2010.
4 Vital, 1967.
5 The World Bank, 2017.
6 Deutsch et al., 1957.
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gazdasági-társadalmi szerkezettel, lehetőségekkel és problémák-
kal rendelkeznek.7 A vizsgálandó politikaterület a jelen elemzés-
ben a külpolitika, melynek védelem- és katonapolitikai dimenziói 
is vannak. Ha e téren összevetjük Ecuador hatalomgyakorlási po-
tenciálját a dél-amerikai térség többi államáéval, akkor azt látjuk, 
hogy az ország Correa elnöksége alatt mind a befolyás, mind az 
autonómia tekintetében kiemelkedett a szociális környezetét alkotó 
államok közül. A befolyás terén – közvetett módon8 – az Egyesült 
Államok elnökválasztási kampányára is hatással volt.9 Az autonó-
mia terén szintén változást hozott az elmúlt tíz év: az USA-tól való 
egyoldalú politikai-gazdasági-katonai függés helyébe egy több lá-
bon álló külpolitikai viszonyrendszer lépett, melyben az Egyesült 
Államok, Kína és Oroszország Ecuador legfontosabb partnere.

Ecuador a „hatalom három arca” közül a kényszerítést al-
kalmazza például a szomszéd országokkal folytatott határviták 
rendezése esetén; a napirend-alakítás eszközével élt az Egye-
sült Államok 2016-os elnökválasztási kampánya során; és saját 
vonzerejére, a Dél-Amerikában betöltött hídszerepére épít, amikor 
Oroszország és Kína számára kulcsfontosságú partner kíván len-
ni a térségben. Maga a szerep megfogalmazása is a vonzerőhöz 
kapcsolódó stratégia az ország részéről.

7 A gazdaság terén a nyersanyagoktól (elsősorban az olajtól), a nyersanyagok 
világpiaci árától való egyoldalú függés, a társadalmi viszonyok terén a gyen-
ge politikai intézmények, a korrupció, a gyenge középosztály és a szegény-
ségi küszöb alatt élők jelentős száma jelentik a közös nevezőt ezekben az 
országokban. Az 1. táblázat országai közül Chile – gazdasági és társadalmi 
viszonyai okán – és Brazília – gazdasági és politikai súlya miatt – nem tartozik 
Ecuador „szociális” környezetébe.

8 Azáltal, hogy engedte a WikiLeaks alapítójának, Julian Assange-nak, hogy az 
ország londoni nagykövetségén folytassa a tevékenységét.

9 Azt nem állítom, hogy a választás végkimenetelére, de a kampányra, annak 
tematikájára valóban hatással volt. Végeredményben Donald Trump megvá-
lasztása kedvezőbb lehet Ecuador számára, mert egy bezárkózó amerikai 
elnök mellett szabadabban folytathatja különutas, orosz- és Kína-barát politi-
káját.
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A gyengeséget tehát csak az adott ország környezetének vo-
natkozásában, illetve a nemzetközi interdependenciákban elfog-
lalt helye alapján tudjuk meghatározni. Laurent Goetschel szerint 
gyenge az az állam, amely nem jelent fenyegetést a szomszédai 
számára.10 Amry Vandenbosch szerint pedig az, amely „hábo-
rús helyzetben, egyenlő feltételek között képtelen felvenni a ver-
senyt”.11 Mint a Peruval és Kolumbiával az elmúlt évtizedekben 
folytatott katonai konfliktusai mutatják, Ecuadorra egyik állítás 
sem igaz. Matthias Maass ezeken kívül a behatárolt nemzetközi 
mozgásteret, a világpolitikai ügyekben való korlátozott részvételt 
is kiemelte.12 Mint az alábbiakban kiderül, Ecuador külpolitikájának 
elmúlt tíz éve alatt ennek épp az ellenkezője volt tapasztalható: 
az országot több lábon álló, bővülő nemzetközi kapcsolatok és 
globális szinten is aktív szerepvállalások jellemezték. Összegez-
ve tehát Ecuadort jelenleg kisállamnak, de nem gyenge államnak 
tekinthetjük.

2. Az ecuadori külpolitika fő meghatározó tényezői

Az alábbiakban a kisállamok külpolitikájának a Miriam Fendius 
Elman, valamint Gaetano Calenzo és Mughanda Muhindo értel-
mezése szerinti meghatározó tényezőit veszem számba,13 és 
azt vizsgálom, hogy azoknak mekkora szerepük van – illetve volt 
Correa elnöksége alatt – Ecuador külpolitikájának alakításában.

Összhangban e tanulmánykötet bevezető fejezetének 2. táb-
lázatával,14 a kisállami külpolitikát meghatározó tényezőket Ecua-
dor esetében is a rendszerszintű/strukturális változók, valamint az 
állami szintű változók szerint csoportosítva mutatom be.

10 Goetschel, 1998, 13. o.
11 Vandenbosch, 1964, 294. o.
12 Maass, 2009.
13 Elman, 1995; Calenzo és Muhindo, 2010.
14 Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 32. o.
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2.1. Rendszerszintű, strukturális változók

2.1.1. Geopolitikai adottságok, földrajzi elhelyezkedés

Az ország földrajzi elhelyezkedését értékelve kedvező körülmény-
nek számít, hogy óceáni kijárattal rendelkezik, területe olajban 
gazdag, valamint határai természetes védvonallal is bírnak. Hát-
rány azonban, hogy az országnak nincs közös határa Brazíliával, 
továbbá földrengéseknek kitett területen fekszik. Ez utóbbit az el-
múlt évtizedekben többször is megsínylette az ország: a rengések 
visszavetették a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődést.

Földrajzi elhelyezkedésükből, illetve az abból fakadó klima-
tikus viszonyokból következik, hogy Ecuador és a térségbeli or-
szágok kedvező feltételekkel rendelkeznek a kokain előállításá-
hoz. A kábítószer-termelés, az illegális kábítószer-kereskedelem, 
illetve a kábítószer elleni küzdelem jelentős hatással van az or-
szágra, amely e tekintetben tranzitország. Földrajzi elhelyezkedé-
séből fakadóan – a világ legnagyobb kokaintermelő országának 
(Kolumbia)15 szomszédjaként – kulcsszerepet tölt be a drogellenes 
háborúban, és annak negatív következményei is sújtják (például a 
migráció).

James N. Rosenau a külpolitikai stratégiát meghatározó té-
nyezők között a méretet, a fejlettséget és a nyitottságot is meg-
említette.16 A földrajzi méretre és a fejlettségre vonatkozóan – egy 
főre jutó GDP-ben kifejezve – az 1. táblázat tartalmazza Ecuador 
globális és régióbeli helyezését. A nyitottságot pedig leginkább a 
külkereskedelem GDP-hez viszonyított arányában szokták megál-
lapítani. A Világbank adatai alapján Ecuador 2015-ben e téren a 
146. helyet foglalta el az országok rangsorában.

15 Miroff, 2015.
16 Rosenau, 1966.
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2.1.2. Nemzetközi politikai rendszer

Az elmúlt évtizedekben – a kétpólusú világrend megszűnése óta – 
Ecuador számára a nemzetközi politikai-gazdasági rendszer fő 
jellemzője az Egyesült Államok hegemóniája volt. Ez mind gaz-
dasági, mind katonapolitikai szempontból függő viszonyt jelentett 
az országra nézve. Ennek vetett véget Correa 2007-es hatalomra 
jutása, aki az USA-tól való egyoldalú függéssel szakítva, hazája 
külpolitikáját több pillérre kívánta helyezni.

A nemzetközi rendszer másik fő keretét Ecuador számára a 
regionális együttműködések és integrációs képződmények jelentik, 
amelyek az elmúlt években meglehetősen képlékenynek, instabil-
nak mutatkoztak. A térség legerősebb államának (Brazília) a gaz-
dasági-politikai problémái, valamint a Correa-adminisztrációval jó 
viszonyt ápoló, a térségi integrációk megerősítésében kezdemé-
nyező, vezető szerepet játszó17 venezuelai elnök, Hugo Chávez ha-
lála és az azt követő destabilizáció, továbbá a térség országainak 
exportjában jelentős szerepet betöltő nyersanyagok (olaj, élelmi-
szer) árának csökkenése visszavetette az integrációs törekvések 
dinamikáját. Ebben a bizonytalan környezetben Ecuador (és más, 
költségvetési problémákkal küzdő dél-amerikai ország) számára 
egyre inkább Kína jelenti az igazodási pontot, hiszen hajlandó fi-
nanszírozni az ottani infrastrukturális beruházásokat és szociális 
kiadásokat egyaránt. Ecuador Kínával szembeni pénzügyi-gazda-
sági függése pedig lehetőséget biztosít az ázsiai ország számára 
a gazdasági, geopolitikai, katonapolitikai érdekeinek a latin-ameri-
kai térségben való érvényre juttatására.

Rosenau szerint a külpolitika elemzéséhez sokszor a belpo-
litika ad jó támpontot és értelmezési keretet.18 Ecuador esetében 
az Egyesült Államokkal való látványos szakításnak és a diplo-
máciai-politikai ellentét szításának valójában a hazai választók 
szempontjából van jelentősége: Correa ezzel a Dávid és Góliát 
17 Read, 2013.
18 Rosenau, 1966.
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közötti küzdelemmel a saját politikai hatalmát igyekezett megerő-
síteni. Terve teljes sikerrel járt: a 2013-as választásokon földcsu-
szamlásszerű győzelmet aratott. A belpolitikai, kommunikációs 
szempontok primátusát már csak az is megerősíti, hogy az USA-
tól való gazdasági függést néhány év elteltével egy legalább olyan 
mértékű kínai váltotta fel.

2.2. Államszintű változók

2.2.1. Az államiság kialakulása

Ecuador 1822. május 24-én nyerte el függetlenségét Spanyolor-
szágtól. Azt követően egy Venezuelával és Kolumbiával19 alko-
tott államszövetség része lett, melyből 1830-ban kilépett, s akkor 
született meg az Ecuadori Köztársaság. A 19. században és a 
20. század elején az ország belpolitikáját egyik oldalról egy sor 
hatalmi vákuum és a területi dezintegráció veszélye, másrészről 
a század második felétől folyamatos felfutó, a kakaótermelés bő-
vülésére alapozott (mező)gazdasági export és erősödő gazdaság 
jellemezte.

1934-ben kezdődött meg José María Velasco Ibarrának, a 20. 
század meghatározó ecuadori elnökének a regnálása. Ibarra elnök-
ségének első időszakában sikerült rendezni az Ecuador és Peru 
közötti határvitát: az ún. Rio Protocolt20 1942. január 29-én, Rio de 
Janeiróban szignálta a két ország külügyminisztere. A megállapo-
dás – amelynek teljesülését négy ország (az Egyesült Államok, 
Brazília, Chile és Argentína) garantálta – hivatalosan is pontot tett 
a két ország közötti 1941–42-es háború végére.

Az 1960-as évektől kezdődően a hadseregnek egyre na-
gyobb hatalma és beleszólása lett az ország politikai irányvonalá-
nak meghatározásába. Az egymást követő katonai junták idősza-
ka 1979-ben ért véget, amikor demokratikus választásokon Jaime 

19 A mai Kolumbia elődjével, Új-Granadával.
20 Protocol of Peace, Friendship, and Boundaries between Peru and Ecuador.
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Roldós Aguilera került az elnöki székbe. A katonai kormányzás 
mérlegéhez azonban mindenképpen hozzátartozik, hogy 1972–
1979 között az országban növekedett az egy főre jutó jövedelem, 
jelentősen nőtt az ipari termelés, és bővült az export. Mindez az 
1969-ben aláírt cartagenai megállapodásnak volt köszönhető, 
amely létrehozta a Bolíviát, Ecuadort, Kolumbiát és Perut magá-
ban foglaló Andoki Közösséget.21 Ugyanakkor ebben az időszak-
ban kezdődött meg az ország külföldi eladósodása is.22

A katonaság szerepe a politikában, az ország irányításában 
generációk óta meghatározza Ecuador politikai viszonyait. Társa-
dalmi-politikai válságok idején különösen felértékelődik a szerepe. 
A hadsereg irányítóinak nemcsak a katonai hatalomátvétel éveiben, 
de demokratikus körülmények között is jelentős befolyásuk van az 
ország életére. Többször előfordult, hogy civilben, választásokon in-
dulva kerültek az elnöki székbe (például Lucio Gutiérrez 2002-ben).

Összegezve megállapítható, hogy az ecuadori államiság ki-
alakulását részben a Spanyolországtól való függetlenedés, rész-
ben a szomszédos országokhoz fűződő viszony határozta meg. 
Ez a viszonyrendszer a mai napig domináns Ecuador külpolitikájá-
ban: Spanyolország továbbra is az egyik legjelentősebb politikai-
gazdasági partnere (tulajdonképpen függetlenül a többi európai 
kapcsolatától), a szomszédos országokkal fenntartott viharos vi-
szony (határvillongások, katonai összetűzések, békeszerződések) 
a mai napig meghatározzák a szomszédságpolitikáját. Ez utóbbi 
egyrészt egymásrautaltságot, másrészt azonban katonai készült-
séget, lehetséges politikai konfliktusokat jelent.

2.2.2. Belső állami intézmények, struktúrák és normák

Ecuador államformája köztársaság, közjogi berendezését tekintve 
elnöki rendszer, ahol az államelnök a kormány vezetője is egy-
ben, tehát a miniszterelnöki posztot is betölti. Az egykamarás 
21 A közösségnek korábban tagja volt Venezuela és Chile is.
22 Hanratty, 1989.
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nemzetgyűlésnek23 137 tagja van, akik arányos pártlistán kerülnek 
be a szervezetbe. Az elnököt és a nemzetgyűlés tagjait egyaránt 
négyéves ciklusra választják. A legutóbbi általános választásokra 
2013-ban került sor.

Az ország elnöke 2007. január 15. óta a baloldali Rafael 
Correa Delgado, aki a legutóbbi választásokon a szavazatok közel 
60 százalékának megszerzésével erősítette meg elnöki pozícióját. 
Pártja24 100 képviselői hellyel rendelkezik az ecuadori nemzetgyű-
lésben, ami kényelmes többséget biztosít számára.25

Correa hatalomra jutása előtt meglehetősen lehangoló képet 
mutatott az ország a politikai stabilitás szempontjából: 13 év alatt 8 
elnöke volt. Mindez tükröződik a nemzetközi helyzetében is: Ecua-
dor a 104. helyet foglalja el a Világbank politikai stabilitást mérő 
indexe alapján készített rangsorban.26

Correa 2007-es választási győzelmét polgári forradalomnak 
titulálta, és az új alkotmány célja a neoliberális gazdaság- és tár-
sadalompolitikával való szakítás, az állampolgári jogok széles kö-
rének biztosítása, valamint a stratégiai szektorok (az olaj-, gáz- és 
vízágazat) fejlesztésének garantálása volt. A 2008 decemberében 
tartott népszavazáson az ecuadori választók közel 64 százaléka 
elfogadta az új alkotmányt, amely lehetővé teszi az elnök újravá-
lasztását is. A „21. századi szocializmus” megteremtését támoga-
tó új alkotmány erős központi kormányzati berendezkedést hozott 
létre.

Correa elnöksége vegyes képet mutat. Az első hét évben, 
2014-ig az elnök nagyon népszerű volt. A hatalomra jutását meg-
előző évtized a politikai instabilitás időszaka volt: az ország – mint 
arról már szó volt – 13 év alatt 8 elnököt „fogyasztott el”. Correa 
ezzel szemben elhozta a politikai stabilitást. Az elnök lépései – az 

23 Asamblea Nacional.
24 Alianza PAIS (Patria Altiva y Soberana, angolul Proud and Sovereign 

Fatherland; a „país” szó országot jelent.)
25 Central Intelligence Agency, 2017.
26 The Global Economy, 2015.
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ország adósságtörlesztésének a felmondása, munkahelyterem-
tő, infrastruktúra-fejlesztő és szociális intézkedések – nagy nép-
szerűségnek örvendtek. Ez vezetett a nagyarányú újraválasztási 
győzelméhez is 2013-ban. A problémák az olajár csökkenésével 
vették kezdetüket: az állami bevételek szűkülése a szociális kiadá-
sok megnyirbálását eredményezte. A növekvő társadalmi elége-
detlenségre az elnök a szólásszabadság és a sajtó korlátozásával, 
civil szervezetek betiltásával válaszolt. A negatív oldalon emellett 
a korrupció és a magas adók szerepelnek.27

Elemzésünk szempontjából fontos kiemelni, hogy Correa el-
nöksége alatt a külpolitikáért formálisan felelős intézmények sze-
repe korlátozott volt. Az elnök gyakorlatilag egyszemélyi külpoli-
tikát folytatott. Sem a nemzetgyűlés, sem a külügyminiszter nem 
kívánt és nem is tudott (volna) valós, alternatív szerepet betölteni.

3. Az ecuadori külpolitika alapelvei és fő céljai

Az ecuadori külpolitika fő alapelveit az ország alkotmánya tartal-
mazza.28 A legfontosabb alapelvek: a békés egymás mellett élés 
elvének tiszteletben tartása, a nemzetközi jog elfogadásának dek-
larálása, a konfliktusok jogi és békés úton történő megoldásának 
preferálása, továbbá az országok közötti együttműködés és integ-
ráció ösztönzése, valamint a gyarmatosítás mindennemű formájá-
nak elítélése.

Az alkotmány mellett a 2006–2020 közötti időszakra szóló, 
„Planex 2020”29 nevet viselő stratégia jelöli ki Ecuador külpolitikai 
prioritásait. Ez utóbbiban Ecuador függetlenségének és területi 
integritásának megőrzését, az ország érdekeinek a nemzetközi 
színtéren való érvényesítését, az ENSZ Millenniumi Fejlesztési 
Céljainak elérését és a határon átnyúló szervezett bűnözés elleni 
fellépés szükségességét hangsúlyozzák.

27 Beittel, 2013, 1–5. o.; Malamud és García-Calvo, 2009, 1–3. o. alapján.
28 Asamblea Nacional, 2016, 8.1. fejezet, 183. o.
29 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, 2006.
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4. Az ecuadori külpolitika nemzetközi környezete

A kisállamiság és az abból fakadó külpolitikai stratégia elemzése 
kapcsán érdemes röviden szólni Ecuador külpolitikájának nemzet-
közi környezetéről. Az ugyanis, a szociális környezet révén, már 
arra is hatással van, hogy a kisállam gyenge államnak tekinthe-
tő-e. Ahogy e tanulmánykötet bevezető fejezetének 2. táblázata is 
összegzi,30 a kisállami külpolitikát meghatározó tényezők között is 
jelentős szerepük van a rendszerszintű, strukturális változóknak. 
E változók a nemzetközi rendszerhez, a nemzetközi intézményi 
környezethez kapcsolódnak. A külpolitikai stratégiák elemzésekor, 
kategorizálásakor is jelentősége van a nemzetközi környezetnek, 
legyen szó akár a kisállam politikájának a nemzetközi környezetre 
gyakorolt hatásáról,31 akár a szövetségkötési stratégiákról.32

A nemzetközi környezet bemutatásakor egyrészt Ecuador kül-
politikai stratégiájára támaszkodom, másrészt ismertetem az or-
szág regionális politikai szerepét és a fő nemzetközi partnereivel 
(Egyesült Államok, Spanyolország, Kína, Oroszország, Irán) meg-
lévő kapcsolatait, illetve azoknak az elmúlt évtizedbeli változását. 
Ez az áttekintés segít Ecuador helyének a Randall L. Schweller-
féle dzsungelmodell33 szerinti meghatározásában.

Az ecuadori külpolitika nemzetközi környezetének elemzé-
sekor az ország külpolitikai stratégiája az alábbi fő tényezőket és 
folyamatokat emeli ki:

• a globalizáció és az azzal szemben fellépő nacionalista 
mozgalmak;

• a fokozódó társadalmi egyenlőtlenség;
• a regionális együttműködések kifulladása, megrekedése.34

30 Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 32. o.
31 McGowan és Gottwald, 1975.
32 Schweller, 1994.
33 Uo.
34 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, 2006, 16. o.
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E stratégia helyzetértékelése szerint az Egyesült Államok és 
az Európai Unió a jövőben továbbra is a nemzetközi közösség első 
számú szereplője marad. Mellettük öt olyan országot említ, me-
lyek gazdaságilag és katonailag várhatóan meghatározó szerepet 
fognak még betölteni: Brazíliát, Kínát, Japánt, Indiát és Oroszor-
szágot.

A stratégia összeállítói úgy vélik, Latin-Amerika jelentősége 
szinte valamennyi gazdasági-szociális mutató – GDP, kereskede-
lem, tőkeáramlás, a humán fejlettséget leíró indexek – tekintetében 
csökkenni fog az előttünk álló időszakban. Ezáltal a térségnek a 
nemzetközi közösségben eddig gyakorolt befolyásának a csökke-
nésével is számolni kell. Éppen ezért a latin-amerikai országoknak 
– köztük természetesen Ecuadornak is – kiemelt érdekük, hogy az 
egymás közti gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi kapcso-
lataikat szorosabbra vonják.

5. Az ecuadori külpolitika irányítása

Az alkotmány az ország külpolitikájának alakításában széles jo-
gosítványokat biztosít az elnök számára: ő „határozza meg a kül-
politikát, irányítja az ország nemzetközi kapcsolatait, és köti meg 
az ország nemzetközi szerződéseit és megállapodásait”. Ezzel 
összefüggésben szintén ő az, aki „biztosítja a nemzet szuverenitá-
sát, és megvédi az állam függetlenségét és területi integritását”.35

A Planex 2020 értelmében az ecuadori külügyminisztérium-
nak négyéves akcióterveket kell készítenie, melyek rögzítik az el-
nök által meghatározott külpolitikai célok végrehajtásának módját 
és lépéseit.

Correa személyes hatása Ecuador külpolitikájára erős naci-
onalista és antiimperialista hangnemmel párosul, erőteljes popu-
lista belpolitikai üzenetekkel. A fő külpolitikai jelszava – „büszke, 
tiszteletreméltó és független anyaország” – a korábbi peronista 

35 Asamblea Nacional, 2016, 171. cikkely.
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szlogenre hajaz: „Patria justa, libre y soberena” [Büszke, igazsá-
gos és független haza].36

6. Ecuador külpolitikájának legfontosabb irányai

6.1. Ecuador és az Egyesült Államok viszonya

Az Egyesült Államokkal való kapcsolat mindeddig kiemelt jelen-
tőséggel bírt Ecuador számára. Az USA-ban élő nagyszámú 
ecuadori bevándorló, az általuk hazautalt dollárjövedelem, a kétol-
dalú kereskedelmi kapcsolatok, valamint az amerikai működőtőke-
befektetések egyaránt az országnak az Egyesült Államoktól való 
jelentős függésére utaltak.37

Correa elnök hatalomra jutását követően azonban az ameri-
kai–ecuadori viszony gyorsan fagyossá vált. Az elnök USA-elle-
nes szólamokat hangoztatott, külpolitikája középpontjába pedig az 
Amerika-ellenességet helyezte. Ennek következtében nem hosz-
szabbította meg az ecuadori Manta városában található katonai 
bázis bérleti szerződését az amerikai féllel. E lépés jelentősége 
abban rejlett, hogy onnan indultak az amerikai katonai csapások a 
kolumbiai drogkartellek ellen.38

A két ország viszonyának nem kedvezett az sem, hogy kiuta-
sították az országból a Világbank képviselőjét, és 2008-ban meg-
tagadták a 3,2 milliárd dolláros hitel visszafizetését. A diplomáciai 
feszültség 2011-ben az amerikai nagykövet, Heather Hodges ki-
utasításához vezetett, amire természetesen az USA az ecuadori 
nagykövet kiutasításával válaszolt. A fagyos viszony újabb állomá-
saként 2012-ben Ecuador a londoni nagykövetségén menedékjo-
got adott Julian Assange-nak, a WikiLeaks alapítójának. E lépé-
sekkel Correa egyrészt az Egyesült Államokkal való szembenállást 
36 Malamud és García-Calvo, 2009.
37 Beittel, 2013, 4–5. o.
38 A katonai műveletek egy, az Egyesült Államok által finanszírozott, drogcsem-

pészet- és terrorellenes terv, az ún. Plan Colombia keretében zajlottak. A tá-
mogatást Kolumbia kapta.
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bizonyította, másrészt a nemzetközi színtéren a szólásszabadság 
bajnokaként pozícionálhatta magát.

6.2. Ecuador a regionális színtéren

Latin-Amerika országainak politikáját az utóbbi évtizedben egyre 
inkább a balratolódás jellemezte. Ez új lendületet adott a térség-
beli integrációs törekvéseknek, amelyek a gyakorlatban azonban 
inkább jelentették párhuzamos, egymással versengő, illetve egy-
mást átfedő integrációs kezdemények kialakulását, mint valós 
szinergiákon nyugvó, országok közötti együttműködést. Correa 
a latin-amerikai regionális integrációkra a kezdetektől fogva a 
globalizmus hatásait ellensúlyozó politikai-gazdasági struktúrák-
ként tekint, ám a kérdésben vékony jégen kell egyensúlyoznia: 
noha a Venezuelával való együttműködés irányába hajlik, Brazíliát 
sem szeretné elidegeníteni országától.

Correa ideológiai irányvonalához és külpolitikai elképzelései-
hez az ALBA39 nevű regionális kezdeményezés áll a legközelebb. 
A Bolíviát, Kubát, a Dominikai Köztársaságot, Hondurast, Nicara-
guát és Venezuelát magában foglaló szövetség ugyanakkor nél-
külöz mindenféle intézményi struktúrát és formális koordinációt. 
Egyetlen fórumát a tagállamok elnökeinek éves csúcstalálkozó-
ja jelenti. A térségi együttműködés terén Brazília az UNASUR40 
megerősítését és területi hatályának kibővítését szorgalmazza, 
míg Venezuela inkább az ALBA mellett tesz hitet. A dél-amerikai 
kontinens harmadik integrációja – amelyben Ecuador szintén részt 
vesz – a Latin-Amerikai és Karibi Államok Közössége, a CELAC.41

Ecuador külpolitikájának egyik kiemelt aspektusa a szomszéd-
ságpolitika. Mint arról az ország történetét bemutató részben már 
szó volt, a Peruval és Kolumbiával való viszonya több ponton is 

39 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
40 Unión de Naciones Suramericanas. A szervezet székhelye Ecuadorban, Qui-

tóban van.
41 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
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problémás. Míg az előbbivel a Correa-kormányzat viszonya kon-
szolidált volt, addig az utóbbival kapcsolatban több kihívással is 
szembe kellett néznie. E problémák gyökerét az jelentette, hogy 
a FARC42 nevű gerillaszervezet elleni harcuk során a kolumbiai 
kormányerők egy 2008-as rajtaütés során Ecuador területét is 
bombázták. A két ország a másik belügyeibe való beavatkozással 
vádolta egymást.43 Ecuador kiutasította a kolumbiai nagykövetet, 
sajátját pedig hazahívta Bogotából. A konfliktus mintegy két év el-
teltével került csak nyugvópontra: 2010 végén, az új nagykövetek 
kinevezésével helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat.44

Itt érdemes röviden kitérni Ecuador és Venezuela kétoldalú 
kapcsolataira. 2007 óta ugyanis számos bilaterális megállapodás 
született közöttük, melyek közül elsősorban a két ország állami 
olajtársaságának, a PDVSA-nak és a Petroecuadornak az ecua-
dori nyersolajnak a venezuelai feldolgozásáról szóló együttműkö-
dése emelendő ki. Ez a megállapodás része egy átfogó – többek 
között az ecuadori partok mentén építendő olajfinomítóról is szóló – 
energiabiztonsági egyezménynek. Emellett 35 egyéb megállapo-
dás is született a két ország között az elmúlt években, például az 
acélipar, a kereskedelem, az élelmiszeripar, a pénzügy és a tudás-
transzfer terén. Mindazonáltal e szerződések jelentős része jelké-
pes, valós tartalommal az elmúlt években nem sikerült megtölteni 
azokat.

Correa több ponton érdekellentétbe, összetűzésbe került a 
térségbeli országok közül gazdaságilag és politikailag egyaránt 
élen járó Brazíliával is. Ennek egyik kiemelendő példája 2007-ben, 
az egyik ecuadori vízerőmű építése kapcsán történt. Az ecuado-
ri kormány a Brazil Fejlesztési Bank által az erőmű építéséhez 
nyújtott 243 millió dolláros hitel törlesztésének az átütemezését 
kérte, azonban a kivitelezést végző vállalatot (Odebrecht) kitiltotta 

42 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
43 Kolumbia azzal vádolta Ecuadort, hogy FARC-aktivistáknak nyújt menedéket, 

s azzal beavatkozik Kolumbia belügyeibe.
44 CNN, 2010.
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az országból. A lépésre Brazília a nagykövete visszahívásával vá-
laszolt, de a brazil vállalat végül kénytelen volt elfogadni a Quito 
diktálta fizetési feltételeket. A konfliktus azonban számos ecua-
dori–brazil együttműködési megállapodás felfüggesztését von-
ta maga után. Ráadásul Correa a Petrobras brazil olajtársaság 
tulajdonában álló ecuadori olajmezők államosítását is kilátásba 
helyezte. Az olaj árának világpiaci csökkenése általában is arra 
ösztönözte – kényszerítette – Correát, hogy a külföldi befektetők-
nek az ecuadori olajiparban játszott szerepét újratárgyalja. Ezek 
a – brazil, spanyol, argentin és francia befektetőkkel folytatott – 
tárgyalások az elnök rugalmatlan hozzáállása miatt meglehetősen 
fagyos légkörben zajlottak.45

6.3. Ecuador és Spanyolország

Az Európai Unió tagállamai közül Ecuador értelemszerűen Spa-
nyolországgal ápolja a legszorosabb kapcsolatokat. A két ország 
viszonyát a migrációs kérdések dominálják, hiszen mintegy félmil-
lió ecuadori állampolgár (a lakosság 3,5 százaléka) él Spanyol-
országban. 2007-ben Correa elnök első hivatalos külföldi útja is 
Spanyolországba vezetett.

Azon országok – többek között Spanyolország és az Egyesült 
Államok –, ahol nagyszámú ecuadori állampolgár lakik, az azok ál-
tal hazautalt deviza miatt gazdasági szempontból igen fontosak az 
ecuadori kormánynak. A valutában történő utalások ugyanis Ecua-
dor második legfontosabb bevételi forrását alkotják (az első helyen 
az olajexportból származó bevételek állnak). A külföldön dolgozók 
által hazautalt pénzek összege meghaladja az Ecuadorba áramló 
közvetlen külföldi tőkebefektetésekét (FDI).46

A két ország között vannak azonban érzékenyebb kérdések 
is. Az egyik az illegálisan Spanyolországban tartózkodó ecuado-
ri bevándorlók ügye. Spanyolország e tekintetben rugalmasnak 
45 Malamud és García-Calvo, 2009, 4–5. o. 
46 Uo. 7. o.
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mutatkozik: nem kriminalizálja őket. A másik a Spanyolországgal 
szemben fennálló ecuadori államadósság, melynek ügyében egy 
„adósságért befektetést” program keretében arról egyeztek meg, 
hogy a spanyolok részesedést szereznek az ecuadori befekteté-
sekben. Végezetül a spanyol Repsol olajipari vállalat ecuadori be-
fektetéseinek a kérdése említendő: a két ország megállapodása 
értelmében a vállalat – más, például amerikai vállalatoktól eltérően – 
továbbra is Ecuadorban maradhatott.47

6.4. Ecuador külpolitikájának új irányai

6.4.1. Oroszország

Az orosz–ecuadori kapcsolatok Szergej Lavrov orosz külügymi-
niszter 2008. novemberi ecuadori látogatásakor kaptak új lendü-
letet. Az együttműködés fókuszában kereskedelmi és turisztikai 
megállapodások állnak, de ecuadori kezdeményezésre technoló-
giai és katonai szerződések is társulnak hozzájuk. 2009 márci-
usában az ecuadori védelmi miniszter katonai segítségnyújtásról 
szóló megállapodást írt alá Moszkvában. Ugyanabban az évben a 
két ország egy tervezett ecuadori atomerőmű építését is magában 
foglaló atomenergetikai szerződést kötött. Az atomenergia békés 
célú felhasználására vonatkozó ecuadori terveket a Nemzetközi 
Atomenergia–ügynökség is jóváhagyta.48

Correa elnök – Ecuador elnökei közül elsőként – 2009-ben 
látogatott az orosz fővárosba, míg 2015-ben az ecuadori külügy-
miniszter tett látogatást Moszkvában. A megbeszéléseket köve-
tő nyilatkozatában Ricardo Patiño kijelentette, hogy „a kis orszá-
goknak nem szabad újra elkövetniük azt a történelmi hibát, hogy 
külkapcsolataikat a világ egyetlen országa vagy térsége irányába 
összpontosítják”.49 Az elmúlt évek intenzív kapcsolatépítésének 

47 Uo. 6–7. o.
48 Cárdenas, 2011.
49 MREMH, 2015.
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eredményeként napjainkra közel 30 megállapodás született a két 
ország között.50

6.4.2. Kína

Az Ecuador és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok 1980-as 
felvétele óta 2016-ban járt először kínai elnök (Hszi Csin-ping) 
Ecuadorban. Napjainkra a távol-keleti állam Ecuador harmadik 
legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, míg a latin-amerikai 
országban erős kínai vállalati jelenlétet tapasztalhatunk: Ecuador 
nyolc vízerőművéből hetet kínaiak építettek. Szintén kínai válla-
latokhoz kötődik a földrengések esetén a lakosság által igénybe 
vehető országos segélyhívó és előrejelzési rendszer kiépítése.51 
Jelenleg a kínai közvetlen tőkebefektetés összege Ecuadorban 
eléri a 10 milliárd dollárt.52 Az erőteljes kínai jelenlét azonban sok 
ecuadorit aggodalommal tölt el, akik attól tartanak, hogy az ország 
fokozatosan elveszíti a függetlenségét, és túlzottan kínai befolyás 
alá kerül. Tény, hogy Kína – közvetlenül vagy közvetve, állami 
vállalatokon keresztül – számos, döntően infrastrukturális jellegű 
projektet finanszíroz Ecuadorban. Az országnak a Kína felé fenn-
álló adóssága meghaladja az 5 milliárd dollárt – más becslések 
szerint a 10-11 milliárdot –, ami megegyezik az ország éves GDP-
jének több mint 10 százalékával. A távol-keleti ország nyújtott se-
gítő kezet Correának, amikor 2007-ben Ecuador megtagadta egy 
3,2 milliárd dolláros hitel visszafizetését. A Kínai Export–Import 
Bank finanszírozta az ecuadori vízerőművek, a Kínai Fejlesztési 
Bank pedig az ország olajfinomítójának az építését. A megkötött 
hitelszerződések garanciájaként Kína olajat, illetve ecuadori állami 
tulajdonú eszközöket kér.53

50 MREMH, 2013.
51 China Daily, 2016.
52 CCTV, 2016.
53 Lee, 2015.
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6.4.3. Irán

Correa külpolitikai és gazdasági téren is közeledett Irán felé. 2008 
decemberében látogatást tett a közel-keleti államban, hogy erősít-
se az – elsősorban olajipari – együttműködésüket. Valójában a két 
országot kevés dolog köti össze; az egyik ilyen azonban kétségkí-
vül az Amerika-ellenesség. Correa látogatását követően Ecuador 
nagykövetséget nyitott Teheránban, és – az iráni védelmi miniszter 
ecuadori látogatása után – megindult a katonai együttműködés is. 
2009-ben titkos bányászati és kutatási szerződést kötöttek, amely 
az Egyesült Államok szerint az iráni atomprogramhoz kapcsolódó 
kutatásokat takar.54

Correa második iráni látogatására 2012-ben került sor. 2016-
ban, az iráni külügyminiszter ecuadori látogatásakor a két ország 
átfogó kereskedelmi megállapodást kötött.55 A politikai és gaz-
dasági kapcsolatok megerősítése révén napjainkra Venezuela 
helyett Ecuador lett Irán első számú latin-amerikai partnere.56 
Vélhetően az Iránnal elmélyülő kapcsolatai állnak annak a hátte-
rében, hogy 2010-ben a nemzetközi pénzmosás elleni szervezet57 
tiltólistára tette Ecuadort.58 A perzsa állammal kapcsolatosan még 
fontos megjegyezni, hogy Ecuador Correa elnöksége alatt újra az 
OPEC59 tagjává vált: az 1992-ben felfüggesztett tagságát 2007 ok-
tóberében újraaktiválta.

7. Ecuador külpolitikai stratégiája
a kisállami elméletek szemszögéből

Az alábbiakban Ecuadornak az elmúlt évtizedben, Correa elnök 
alatt folytatott külpolitikáját elemzem, a kisállamok külpolitikájára 
vonatkozó elméleti keretben. Azt vizsgálom, hogy az egyes elméleti 
54 Cárdenas, 2011.
55 Prensa Latina, 2016.
56 Markay, 2013.
57 Financial Action Task Force (FATF).
58 Cawthorne, 2010.
59 Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC.
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stratégiákba mennyire illeszkedik a Correa által követett külpoliti-
kai vonal. Az egyes stratégiákat az e tanulmánykötet bevezető ta-
nulmányában60 bemutatott struktúrával összhangban tekintem át.

7.1. Neorealista stratégiák

Mint a bevezető tanulmányban részletesen bemutattuk, David 
Vital61 a kisállamok számára három lehetséges külpolitikai straté-
giát vázolt fel: aktív, passzív és defenzív stratégiát. Ecuador az 
elmúlt évtizedben egyértelműen aktív külpolitikát folytatott. Szö-
vetségi rendszerének diverzifikálásával, az Oroszország, Kína és 
Irán irányába történő nyitással, az USA-tól való gazdasági-kato-
nai függés enyhítésével aktív szereplője volt nemcsak a térségi, 
de a globális politikai folyamatoknak is. Mindehhez kapcsolódott 
egy, a szomszédaival és a meghatározó térségbeli szereplőkkel 
szembeni markáns – sokszor ellenséges – önérdek-érvényesítés. 
Ecuador annak ellenére aktív külpolitikát folytatott, hogy a Vital ál-
tal kidolgozott elméleti keretben ez a külpolitikai stratégia általában 
a nagyhatalmak elsődleges befolyási zónáján kívül eső országok 
sajátja. Ez a definíció, leírás Ecuadorra nem passzol.

Patrick J. McGowan és Klaus-Peter Gottwald62 a kisállamok 
külpolitikai stratégiáit négy kategóriába sorolta: beleegyező, hajt-
hatatlan, kezdeményező és konzerváló. E kategóriákat az alapján 
alakították ki, hogy a kisállamok a megjelenő kihívásokra a bel-
ső vagy a külső környezetük megváltoztatásával válaszolnak-e. 
Ecuadorra a kezdeményező stratégia jellemző, mivel Correa 
politikája mind az ország belső, mind a külső környezetének a 
megváltoztatására irányul. A külső környezetet az ország politi-
kai-gazdasági kapcsolatainak átalakításán, valamint a regionális 
integrációkban való részvételen keresztül változtatta meg. A bel-
ső környezetet pedig a gazdaság struktúrájának átalakításán, 
60 Garai, Koncz-Kiss és Szalai, 2017, 33–50. o.
61 Vital, 1967.
62 McGowan és Gottwald, 1975.



Kovács Miklós Attila

202

nagyszabású infrastrukturális projekteken, valamint szociálpoliti-
kai reformokon keresztül módosította. Ecuador példája megerősíti 
McGowan és Gottwald azon állítását, miszerint egy kevésbé mo-
dern kisállam a belső és/vagy külső környezete megváltoztatásá-
val, átalakításával igyekszik reagálni a kihívásokra.

Macklin Scheldrup álláspontja szerint63 egy kisállam akkor ké-
pes aktív külpolitikát folytatni, ha belpolitikailag stabilitás jellemzi, 
illetve a külkereskedelme diverzifikált. Correa elnöksége alatt e 
két tényezőből a belpolitikai stabilitás tulajdonképpen megvolt, a 
külkereskedelem diverzifikációja azonban – az azt szolgáló gaz-
daságdiplomáciai erőfeszítések ellenére – nem sikerült. Az export 
40 százaléka továbbra is az Egyesült Államokba irányul, míg az 
importban Kína (a maga 17 százalékával) feljött a második helyre 
(a 28 százalékos részesedéssel bíró USA mögé).64 Ez azonban 
csak a Kínától való függés egyik jele. Fontos megjegyezni azon-
ban, hogy Ecuador exportfüggősége nem jelentős: 2014-ben 19 
százalék volt.65

Ami Ecuador szövetségkötési stratégiáit illeti, az ország az el-
múlt években folytatott külpolitikáját az egyensúlyozás (balancing) 
politikájaként lehet leírni.66 Az USA-tól való függés csökkentését, 
illetve a Kína és Oroszország felé nyitást követően Ecuadornak 
egyensúlyozó politikára van szüksége. A több pilléren állás ezt 
szükségképpen megköveteli.

E tanulmánykötet bevezető fejezetében már ismertettük, hogy 
Schweller modelljének67 alapvetése az, hogy a nemzetközi rend-
szer anarchikus környezetet jelent, melyben négyféle szerepkört 
tud felvenni egy ország: oroszlánok (a legerősebb államok), farka-
sok (a legfontosabb kihívók), a nagyokhoz kapcsolódó „sakálok” 
vagy a kiszolgáltatott „bárányok” lehetnek. A kisállamoknak ebben 

63 Scheldrup, 2014.
64 OEC, 2015.
65 Casanova, Xia és Ferreira, 2015.
66 Waltz, 1979.
67 Schweller, 1994.
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a modellben bárány- vagy sakálszerep jut. Ecuador nem tartozik a 
világ legerősebb államai közé, és a legfontosabb kihívó farkasnak 
sem tekinthető, mivel a latin-amerikai térség külpolitikájának ala-
kítása tekintetében nem tölt be vezető szerepet, nincsenek olyan 
térségbeli országok, amelyek Ecuadort követnék az általa kijelölt 
úton. Az ország azonban nem bárány, mivel nem a status quo-
párti államokhoz – döntően az Egyesült Államokhoz – csatlakozik. 
Külpolitikáját tehát leginkább a „sakál” – a kihívó, a nemzetközi 
rendszer jelenlegi erőviszonyait megváltoztatni szándékozó nagy-
hatalmakhoz csapódó kisebb ország – szerepe jellemzi. Esetében 
Kína és Oroszország jelenti a változást akaró nagyhatalmakat.

A neorealista külpolitikai keretrendszerben végül Håkan 
Wiberg modelljét68 veszem számításba. Az általa a kisállamok 
számára felvázolt öt stratégia közül Ecuador jelenlegi külpolitiká-
jára leginkább a „bilaterális szövetségi kapcsolatok építése egy 
nagyhatalommal” a jellemző. Természetesen azzal a kiegészítés-
sel, hogy esetében végső soron három nagyhatalomról beszélhe-
tünk: az Egyesült Államok mellett Kínáról és Oroszországról.

A neorealista szemlélet szerint Ecuador külpolitikáját legin-
kább a rendszerszintű változók határozzák meg. Ezek közül mind 
a geopolitikai adottság, mind a külső környezet bizonytalansága 
hatással van az ország külpolitikai stratégiájára. A strukturális vál-
tozók közül emellett a nemzetközi rendszer struktúrája, illetve az 
abban elfoglalt pozíció is meghatározó. Az államszintű változók 
közül a fejlettséget lehet kiemelni: abból, pontosabban a fejlettség 
mérsékelt szintjéből fakad Ecuador külpolitikájának egyik legjelen-
tősebb mozgatórugója, a nagyhatalmakra való ráutaltság.

7.2. Neoliberális stratégiák

A neoliberális institucionalizmus értelmezési keretében a kisálla-
mok célja továbbra is a túlélés és a haszonmaximalizálás. Az e 
célok elérését szolgáló eszközrendszer három pilléren nyugszik. 
68 Wiberg, 1987.
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Ezek: az interdependenciák átalakítása, a nemzetközi intézmé-
nyek felhasználása, az integrációs politikák.

Ami a függőségi viszonyokat illeti, a három szempont közül 
kétségkívül e területen érte el az ecuadori külpolitika a legjelentő-
sebb eredményeit. Az USA-tól való egyoldalú függés után Correa 
elnöksége alatt sikerült Ecuador külkapcsolatait Irán, Oroszország 
és Kína irányába diverzifikálni. Ennek kézzelfogható eredményei 
közé tartoznak: a teheráni ecuadori nagykövetség megnyitása, 
Correa elnök moszkvai látogatása, valamint a Pekinggel megkö-
tött pénzügyi-gazdasági megállapodások.69

A nemzetközi intézményeknek kevés szerep jutott az elmúlt 
évtized ecuadori külpolitikájában. Az ország a térségi integrációs 
politikák formálásában aktívabb szerepet játszott, áttörés azonban 
ott sem következett be: Latin-Amerikát továbbra is egymással átfe-
désben lévő, nehezen átlátható politikai szövetségek és integráci-
ók (UNASUR, ALBA, CAN, Mercosur) jellemzik, melyekben a tag-
államok vezetőinek személyes ambíciója sokszor országaik valós 
érdekeinél nagyobb súllyal esik latba. A latin-amerikai integrációk 
esetén nem valósult meg, hogy maguk az integrációs struktúrák 
nagyobb globális beleszólást és szerepet adnak a kisebb tagálla-
moknak. E mögött azonban nem csak az integráció sajátosságai, 
sokkal inkább gazdasági-politikai okok húzódnak meg: a 2008-as 
pénzügyi válság és az elmúlt évek alacsony nyersanyagárai költ-
ségvetési megszorításokhoz, végeredményben társadalmi elé-
gedetlenséghez és belpolitikai instabilitáshoz vezetett. Egy ilyen 
környezetben a politikai elit figyelme érthető módon a belpolitikai 
helyzet stabilizálására és nem a térségi együttműködések elmélyí-
tésére koncentrálódott. Összegezve elmondható, hogy neoliberá-
lis megközelítésben döntően az államszintű változók vannak ha-
tással Ecuador külpolitikai stratégiájára: a stabilitás, a belső állami 
tényezők, illetve az államiság kialakulásának módja.

69 Gazdasági téren ez a diverzifikáció kevésbé látványos, például továbbra is az 
USA Ecuador legjelentősebb kereskedelmi partnere.
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7.3. Konstruktivista stratégiák

A konstruktivista stratégiák közül a virtuális megnagyobbítást és a 
normatív környezet alakítását érdemes Ecuador példáján keresz-
tül tesztelni, elemezni. Az előbbi esetén a kisállam hangsúlyoz, 
felnagyít valamely tényezőt, tulajdonságot, hogy elhitesse azt a 
nemzetközi közösség tagjaival. Chong három lehetséges módját 
definiálja a virtuális megnagyobbításnak:70 a nemzeti politikai-
gazdasági potenciál promótálása, a jó kormányzás modelljének 
hirdetése és a diplomáciai közvetítés. Ezek közül egyik sem illik 
Ecuadorra.

Ami a normatív környezet alakítását, a normaalkotást illeti, 
az jobban illik Ecuadorra, azonban nem a bevezető fejezetben 
is bemutatott területeken (fenntartható növekedés, jóléti állam, jó 
kormányzás) meglévő normák alkalmazásában és terjesztésé-
ben ölt testet, hanem a második világháborút követő intézményi 
és szövetségi rend, illetve az az által meghatározott normák el-
leni fellépésben. Ide sorolhatjuk a gazdasági függéssel, a külföldi 
tőkeberuházással szembeni fellépést, a döntően az Egyesült Ál-
lamokhoz kapcsolódó nem kormányzati szervezeteknek (Amnes-
ty International, Human Rights Watch) a szólásszabadságot, az 
emberi jogokat érintő kritikái elutasítását, a nemzetközi pénzügyi 
intézményekkel (Nemzetközi Valutaalap, Világbank) szembeni fel-
lépést. Ezek a lépések az elmúlt tíz évben a világ több országá-
ban is egységes normarendszerré, értelmezési keretté, politikai 
platformmá szerveződtek. Megállapíthatjuk, hogy a konstruktivista 
megközelítés szerint a kisállami külpolitikát meghatározó tényezők 
közül leginkább az állam szintjén meglévő normatív elemek – iden-
titás, szerepfelfogás – befolyásolják Ecuador külpolitikáját.

70 Chong, 2010.
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8. Összegzés, konklúzió

Ecuador külpolitikájának elmúlt 10 éve radikális szakítást jelentett 
az azt megelőző évtizedekkel. Correa elnök a hatalomra jutását 
követően szakított az ország külpolitikáját addig jellemző paradig-
mákkal, megszokásokkal, szövetségi rendszerrel.

Correa a kezdetektől kezdeményező,71 aktív72 külpolitikát 
folytatott. Csökkentette az ország politikai-gazdasági függését az 
Egyesült Államoktól, és nyitott Oroszország és Kína felé. Az utób-
bi kettőhöz csapódó „sakálként”73 a külpolitikája fő jellemzője az 
elmúlt években a három nagyhatalom közötti egyensúlyozás74 lett.

Összességében elmondható, hogy Correa személyes am-
bíciója, országáról alkotott képe volt az, ami Ecuadort feltette a 
globális politika térképére. Ilyen értelemben az elnök külpolitikai 
megközelítése a konstruktivizmushoz áll közel: szerepfelfogása 
leginkább a nemcsak a térségi, hanem a globális politikai folyama-
tokba is beleszólni képes országra jellemző. Correa ezzel az állam 
virtuális felnagyításának a stratégiáját75 követte, ezáltal napjainkra 
Ecuador a rendszerre hatással lévő állam kategóriájába76 került. 
Közvetett módon ugyan, de ez utóbbinak a legjelentősebb eszkö-
ze az Ecuador londoni nagykövetségén tartózkodó Julian Assange 
által működtetett WikiLeaks, amely hatással volt az Egyesült Álla-
mok 2016-os elnökválasztási kampányainak tematikájára is.

A kisállam és a gyenge állam kategória idővel azonban vál-
tozhat. Ez Ecuadorra is igaz. A jelenlegi, karizmatikus elnök tá-
vozását esetlegesen követő politikai bizonytalanság, a belső sta-
bilitás csökkenése és a latin-amerikai térség további lecsúszása 
alaposan megtépázhatja Ecuador jövőbeni szerepét és befolyását 

71 McGowan és Gottwald, 1975
72 Vital, 1967.
73 Schweller, 1994.
74 Waltz, 1979.
75 Chong, 2010.
76 Keohane, 1969.
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a nemzetközi színtéren. Mindez Donald Trump elnök bezárkózó 
külpolitikájával párosulva Ecuadort még inkább az orosz–kínai ér-
dekszféra részévé teheti.
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A kulturális diplomácia mint a kisállamok 
ellensúlyozó külpolitikai stratégiájának 

eszköze – Magyarország esete
Stork Fanni

Összefoglalás: A globalizáció, illetve annak gazdasági, informá-
ciós, technológiai és kulturális hozadékai a különböző kultúrák 
szorosabb egymás mellett élését eredményezték, s ez felértékelte 
a kultúra nyelvként történő használatának a jelentőségét. A kultu-
rális diplomácia ebben a párbeszédben célzottan fejti ki hatását: 
identitást közvetít és érdekeket érvényesít. Mindez a kisállamok 
érdekérvényesítése szempontjából is alapvető jelentőséggel bír-
hat. A kötet céljaival összhangban, a tanulmány a kulturális diplo-
máciának a magyar külpolitikában betöltött szerepét vizsgálva arra 
keresi a választ, hogy az funkcionálhat-e a kisállami lét ellensúlyo-
zását elősegítő eszközként, és amennyiben igen, hogyan képes 
ilyen hatás kifejtésére.

Abstract: Globalisation and its economical, informational, 
technological and cultural impacts have led to a stronger 
coexistence of different cultures, which phenomenon has upvalued 
the use of culture as a language. Cultural diplomacy may have 
a targeted influence in this dialogue: it mediates identity and 
advocates interests at the same time. This also has a significant 
effect in the pursuit of goals of small states. In accordance with the 
aims of this issue, the analysis while focusing on the role of cultural 
diplomacy in Hungarian foreign affairs, examines whether it can 
function as a means that helps small states compensate their size, 
and if so, how this effect could be brought about.
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A globalizáció, illetve annak gazdasági, információs, techno-
lógiai és kulturális hozadékai a különböző kultúrák szoro-
sabb egymás mellett élését eredményezték, s ez felértékel-

te a kultúra „nyelvként” való használatának a szerepét. A kulturális 
diplomácia e párbeszédben célzottan fejti ki hatását: identitást 
közvetít és érdekeket érvényesít. Mindez a kisállamok érdekérvé-
nyesítése szempontjából is alapvető jelentőséggel bírhat. E tanul-
mány a kulturális diplomáciának a magyar külpolitikában betöltött 
szerepét vizsgálva arra keresi a választ, hogy az funkcionálhat-e a 
kisállami lét ellensúlyozását elősegítő eszközként, és amennyiben 
igen, hogyan képes ilyen hatás kifejtésére.

A kötet céljaival összhangban, e tanulmány a magyar és az 
angolszász kisállami tanulmányok ismeretanyagára támaszkod-
va, relatív megközelítéssel helyezi fel Magyarországot a kisálla-
mok térképére. Nem vitatja az ország kisállami voltát, ugyanakkor 
szükségesnek tartja a modernista kisállamelméleti keretek meg-
haladását, és a posztmodern, konstruktivista elemek felhaszná-
lását az értelmezés során. Ezért munkámban a konstruktivizmust 
tekintem az elemzés elméleti hátterének, amely teljesen alkalmas 
a kulturális diplomácia fogalmi lehatárolásához. A tanulmányban a 
kulturális külpolitika definiálását követően arra keresem a választ, 
hogy miként járulhat hozzá a kulturális diplomáciai tevékenység a 
magyar külpolitika alapvető céljaihoz.

A magyar kulturális diplomácia irányvonalainak ismertetése 
után bemutatok egy olyan – általánosan érvényes és specifikus 
elemeket egyaránt szem előtt tartó – értékelési rendszert, amely 
támpontot adhat az ország interkulturális kapcsolatai lokális kép-
viseletét és fejlesztését ellátó intézetek minősítéséhez. Nemcsak 
a közelmúltban, de általában véve is kevés olyan publikáció szü-
letett, amely segíti az eligazodást a magyar kulturális külpolitika 
területén, így az értekezés hiánypótló funkciót tölt be a szakiro-
dalomban. A tanulmány további célja a magyar nyelvű kisállami 
tanulmányok háttéranyagának bővítése egy olyan terület vizsgálata 
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révén, amellyel a szakirodalom ebben a kontextusban ez idáig 
nem foglalkozott.

1. Kisállamok és a konstruktivizmus

A konstruktivista iskola posztmodern felfogása szerint a hatalom 
nem írható le egyetlen szereplő mérhető tulajdonságaként, az in-
kább két vagy több különálló entitás kapcsolatának az egyik eleme. 
E kötet bevezető tanulmányában is szerepel a koncepció, amely 
szerint A-nak akkor van hatalma B felett, ha a saját érdekei szerint 
képes megváltoztatni annak viselkedését, bármilyen további anya-
gi erőforrás igénybevétele nélkül. Számos olyan, a tradicionális fel-
fogás megreformálását célzó értelmezés látott napvilágot, amely 
az államok számára a méretüktől függetlenül alkalmazható straté-
giákat vázolt fel a külpolitikai érdekeik érvényesítésének elősegíté-
se érdekében.1 Joseph S. Nye, Jr. az erőt nem kizárólag a katonai, 
illetve a gazdasági hatalom manifesztációjában látja: a nevéhez 
fűződő „puha hatalom” eszköze – az ösztönzőket és kényszerítést 
előnyben részesítő kemény hatalommal szemben – az a vonzerő, 
amely miatt az adott országot mások követendő példaként tartják 
számon, és így is viszonyulnak hozzá. Ha egy ország „puha” hata-
lomként (soft power) lép fel a nemzetközi rendszerben, akkor más 
országok szimpátiáját a gazdasági vagy katonai erő alkalmazása 
helyett saját vonzerejével elnyerve érvényesül a világpolitikában.2

A hagyományos kisállami elméleti keretektől elrugaszkodva, a 
konstruktivista szemlélet szerint a kis méret az ilyen államok iden-
titásának vagy szerepfelfogásának a szerves részét képezi, amely 
identitást az adott entitásnak a saját hatalmáról alkotott képe hatá-
roz meg. Míg a neorealista irány szerint az identitás és az érdekek 
eleve adottak, a konstruktivista felfogásban az értékek, eszmék és 
identitások olyan, a társadalom által konstruált tényezők, melyek 

1 Nye, 2004, 6. o.
2 Uo. 7. o.
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különféle interakciók révén jönnek létre.3 Alexander Wendt értel-
mezésében az államok biztonsági stratégiáját a saját szuvereni-
tás-felfogásuk határozza meg.

Amennyiben egy kormányzat vagy állami vezetés az 
anarchikus nemzetközi rendszerben felmutatott katonai-
védelmi erőben látja saját szuverenitásának zálogát, biz-
tonságát csak a self-help útján fogja megvalósítani. Ha 
azonban szuverenitását más országok és a nemzetközi 
rendszer általi elismertségéből eredezteti, akkor bizton-
ságát aktív kapcsolatépítéssel, a nemzetközi életben való 
részvétellel fogja megteremteni. Bizalomépítő lépésekkel 
„megtanítja más államoknak, hogy megbízható, és nin-
csenek fenyegető szándékai”.4

A tradicionális kisállamelméletek hiányossága, hogy figyel-
men kívül hagyják az identitás szerepét, ennek következtében 
amikor az adott közösség tagjaiban tudatosul, hogy kisebbek 
másoknál, ezt a materialista alapokon nyugvó megfigyelést gyen-
geségként fordítják le maguknak. Ez a fajta megközelítés azon-
ban nem alkalmazható minden esetben, de közép-európai kon-
textusban például semmiképp sem vonatkoztathatunk el ettől a 
szemponttól. „A közép-európai országok gazdag és színes törté-
nelme – melynek során méretük, hatalmuk és nemzetközi befolyá-
suk jelentős változásokon ment keresztül – kétségkívül formálta 
és alakította azok identitását.”5 Ez hozzájárul az egyes nemzetek 
önmagukról alkotott képéhez. Wendt a konstruktivizmus két alap-
elveként említi, hogy

• az emberek által alkotott struktúrákat a materiális erők 
helyett elsősorban a közösen formált eszmék határozzák 
meg;

• a szereplők identitása és érdekei nem eleve adottak, ha-
nem azokat e közös eszmék alkotják.6

3 Einbinder, 2013, 20. o.
4 Szalai, 2014, 161–162. o.
5 Szalai, 2015, 13–14. o 
6 Wendt, 1999, 1. o.
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A konstruktivista iskola a valóságra olyan társadalmi konst-
rukcióként tekint, „melyben az emberi kapcsolatokat – beleértve a 
nemzetközi kapcsolatokat is – alapvetően nem az anyagi feltételek 
vagy az erők határozzák meg, hanem sokkal inkább a gondolatok 
és eszmék”.7

Ez a látásmód a kisállamok külpolitikájának vizsgálatakor 
azért lehet különösen fontos, mert amennyiben egy ország önma-
gát kisméretűnek és gyengének érzékeli, ez a percepció a külpoli-
tikai magatartását és a nemzetközi kapcsolataiban való szerepvál-
lalását is jelentősen befolyásolja (szövetségek kötése, nemzetközi 
intézményekben való részvétel, melyek egyedüli mozgatórugója 
a túlélés). Ha azonban egy erősebb hatalom identitását hiteti el 
önmagával, s azt közvetíti a külvilág felé, akkor a külpolitikai szín-
téren is dominánsabb képet alkothat magáról, továbbá kevésbé 
érzékelheti úgy, hogy a külső környezet változásaiból adódó hatá-
soknak van kitéve.

Míg a kisállami tanulmányok hagyományos szemléletmódja a 
kisállam fogalmát összekapcsolja a gyengeséggel, a konstrukti-
vista iskola a kis méretet már nem feltétlenül hátrányként fogja fel. 
Bizonyos konstruktivista stratégiák kifejezetten arra összpontosí-
tanak, hogy miként lehet e tulajdonságból előnyt kovácsolni a kül-
politikában. Alan Chong a „virtuális megnagyobbítás” koncepcióját 
bemutató tanulmányaiban a kis méret pszichológiai hatására hívja 
fel a figyelmet: „a földrajzi limitáltság taktikus lehet a nagyhatal-
maknak a kisállamok motivációival szembeni gyanakvásának a 
megszüntetésében”. Chong megemlíti azt is, hogy „többek meg-
látása szerint a kisállamok külpolitikai apparátusa az emberi erő-
forrásai között olyan intellektuális és propagandisztikus készségek 
birtokában lehet, amelyek nem arányosak annak fizikai méretével. 
Ezek a források kompenzáló, szimbolikus erővel bírnak.”8 Állítá-
sa szerint minden nemzetállamot a nemzetközi közösségben való 
megjelenés megnagyobbításának ambíciója vezérel, amit a túlélés 
7 Jackson és Sørensen, 2010, 211. o.
8 Chong, 2010, 385. o.
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ösztöne diktál. Annak sikeréhez azonban valamiféle értéket kell 
nyújtani a külvilág számára. Az érték felmutatása pedig a nemzet-
államok, illetve a nem állami szereplők világában messze túlmutat 
az anyagi javak megszerzésén. Chong a puha hatalom alkalmazá-
sában látja a vonzerő biztosításának a lehetőségét, amit az adott 
ország a diplomáciai szolgálatai révén, valamint azáltal ér el, hogy 
jó kormányzásról tesz tanúbizonyságot.

A virtuális megnagyobbítást Chong olyan, az államok többsé-
ge által alkalmazható stratégiaként írja le, amelynek hasznosságát 
a nagyobb hatalmak már korábban felismerték, mi több, a nagy-
ságukat részben éppen annak köszönhetik, hogy azt – a fizikai 
befolyásukat növelő területi hódítások mellett, kiegészítésként – 
rendszeresen alkalmazták is, az eszmék, oktatási normák, a po-
puláris kultúra és az életviteli minták exportálása révén. Chong a 
puha hatalomra a közösségek közötti párbeszéd során használt, 
hosszú távú országpromóciós eszközként tekint, a virtuális meg-
nagyobbítás lényege pedig, hogy a puha hatalmat alkalmazó felet 
az életereje demonstrálásával hozzásegítse ahhoz, hogy a nem-
zetközi közösség is elismerje.9

A szerző a virtuális megnagyobbítás három pillére mellett (a 
nemzeti-politikai-gazdasági potenciál népszerűsítése; a jó kor-
mányzás modelljének hirdetése; diplomáciai közvetítés) a szel-
lemi és kulturális termékek exportjának jelentőségére is felhívja 
a figyelmet. A hidegháború alatt az Egyesült Államok társadalma 
folyamatosan reflektorfényben volt, a mindenki számára elérhető 
filmek, a populáris zene, illetve az oktatás minden területére kiter-
jedő magas szintű irodalom népszerűségének köszönhetően. Míg 
az USA (és részben az Egyesült Királyság is) referenciapontként 
tudott megjelenni a tudományok, a technológia, a művészetek, a 
filozófia és a politika területein, a Szovjetunió – minden törekvése 
ellenére – nem igazán tudta felvenni vele a versenyt. Chong sze-
rint ez is hozzájárult a bukásához.10

  9 Chong, 2009, 6. o.
10 Uo. 9. o.
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Alan Chong virtuális megnagyobbításra vonatkozó koncepci-
ójának fontos eleme tehát a kulturális és szellemi termékek közve-
títése, megismertetése a külvilággal, ami – legyen szó nagyhata-
lomról vagy kisállamról – hosszú távon hozzájárulhat az országról 
nemzetközi szinten alkotott, remélt előnyös kép kialakításához.

2. A kulturális diplomácia

A konstruktivista iskola „kollektív identitás” fogalma értelmében 
nem kizárólag a nemzetközi szereplőknek a társadalom által konst-
ruált identitását és érdekeit kell figyelembe venni, hanem számos 
további, a kulturális identitásuk által meghatározott emberektől 
eredő gondolati tényezővel is számolni kell. A konstruktivisták az 
értékeket, normákat, érdekeket és magatartást egy csoportnak a 
kollektív identitásától teszik függővé. A nyilvános és a kulturális 
diplomácia fontos szerepet játszik ezen értékek és identitások ala-
kításában.11

Az államok közötti hivatalos bilaterális és multilaterális kom-
munikációs csatornákra koncentráló titkos és elitista jellegű ha-
gyományos diplomáciától eltérően, a nyilvános diplomácia a kül-
politikai célok elérése érdekében a külföldi közvéleményt szólítja 
meg. Célja a párbeszéd: megértetni és megérteni, együttmű-
ködni.12 A propagandával ellentétben – amely a népámítás eszkö-
zével akár félrevezető, valótlan és „rossz” eszméket is közvetíthet 
(hamisságával az adott ország reputációját aláásva kontraproduktív 
lehet) – a nyilvános diplomácia a bizalomra és a hitelességre épít. 
Nehéz mérni vagy számszerűsíteni e mentalitás sikerességét, 
eredményességét (bár a közvélemény-kutatások, szavazások 
részben a segítségünkre lehetnek), a befektetések, a turizmus 
vagy a nemzetközi versenyképesség javulása ugyanis olyan célki-
tűzés, amely hosszú idő alatt valósul meg. A nyilvános diplomácia 

11 Villanueva, 2010.
12 Sigsgaard, 2011, 11–12. o.
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hosszú távú, végső céljainak elérését a kulturális diplomácia olyan 
eszközei mozdítják elő, mint az ösztöndíjak, a csereprogramok, a 
művészetek bemutatása, illetve az oktatás. A kulturális diplomácia 
a külföldi közvéleménnyel való stabil és hosszú távú kapcsolatok 
kialakítását és fenntartását célozza, és a sok év alatt kiépített biza-
lomnak köszönhetően a külpolitika hatékony eszköze lehet.13

Azt, hogy a kultúra egy konfliktusokkal terhelt világban is 
képes közvetítőként működni, jól szemlélteti a hidegháború ide-
je alatti kulturális csereprogramok példája. Az orosz és amerikai 
értelmiségi körök által Sztálin halálát követően kialakított csere-
kapcsolatok írók, művészek és tudósok találkozóit tették lehetővé, 
akik az eszmecserék során megvitatták művészetüket és az an-
nak táptalajául szolgáló politikai környezetet. Közülük a legkiemel-
kedőbb amerikai oldalról Arthur Miller, Joyce Carol Oates, valamint 
John Steinbeck, a Szovjetunió részéről pedig Alekszandr Kusner, 
Vaszilij Akszjonov, illetve Jevgenyij Jevtusenko volt. Szintén érzék-
letes példa a brit rock and roll zenének az ifjúságot összekovácso-
ló ereje – a Beatles és a Rolling Stones a kommunizmus elnyo-
mását tompítva hozta közelebb a szabadság élményét a világhoz. 
Hasonló eszméket közvetítettek a vizuális expresszionista művek: 
A rakparton, a Haragban a világgal, valamint a Dr. Strangelove 
című filmek, valamint az „akciófestészet” egyik legkiemelkedőbb 
képviselőjének, az amerikai Jackson Pollocknak az alkotásai.14

Egy ország a katonai vagy gazdasági ereje helyett a kulturális 
diplomácia révén a kultúráját is alkalmazhatja a politikai kommu-
nikáció és a külpolitika hatékony eszközeként – úgy, hogy értékeit 
nem kizárólag egy másik ország kormánya vagy kormányzati szer-
vei felé közvetíti, hanem azokkal az adott ország közvéleményét 
célozza meg. A kulturális diplomácia nem csupán egy ország sa-
ját érdekeinek vagy egyéni céljainak a megvalósulását segíti elő, 
hanem hozzájárul egy olyan szélesebb látókör kialakításához is, 

13 Simon-Nagy, 2012, 48. o.
14 Schneider, 2005, 151–154. o.
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amely más országok megismerését, megértését segíti elő. John 
Lenczowski a következőképpen definiálta a kulturális diplomáciát:

… a kultúra különböző elemeinek használata a külföldi 
közvélemény, a véleményformálók, sőt akár a külföldi ve-
zetők befolyásolása céljából. Ezek az elemek magukban 
hordozzák az egy kultúrán belüli jellemzők teljes körét, 
beleértve a művészeteket, oktatást, eszméket, történel-
met, tudományt, orvostudományt, technológiát, vallást, 
szokásokat, magatartásokat, kereskedelmet, filantró-
piát, sportokat, a nyelvet, hivatásokat, hobbikat stb. és 
a különféle médiumokat, melyek által ezek az elemek 
kommunikálhatók. A kulturális diplomácia célja ezen ele-
mek különféleképpen történő hasznosítása a külföldiek 
befolyásolása céljából: az Egyesült Államoknak, polgá-
rainak, kultúrájának és politikájának pozitív megítélése 
érdekében...15

3. Magyarország és a kulturális diplomácia

A magyar kultúrának a külpolitikai eszközként történő alkalmazá-
sa napjainkra egyre nagyobb jelentőséggel bír, ami a fejlesztésé-
re irányuló kormányzati törekvésekből is látható. A napjainkban 
érvényben lévő kulturális külpolitikai irányvonalak ismertetését 
megelőzően azonban egy tágabb értelmezési keretet is meg kell 
említeni. Az Európai Unió tagországaként ugyanis nem hagyható 
figyelmen kívül az integráció kulturális politikája, amely a magyar 
számára is egyfajta keretet biztosít, irányvonalait kiegészíti, támo-
gatja. Az a diverzitás, amely az EU kulturális összetételét jellem-
zi, egyedülálló környezetet jelent az európai kulturális diplomácia 
számára. Olyan szövetségről van szó, amely a megértés és a 
tolerancia szellemében számos kulturális identitás számára nyújt 
közös platformot, és előnyös terepet biztosít a különböző kultú-
rák áramlásának. Az Unió nem törekszik e sokszínűség egysé-
gesítésére. Éppen ellenkezőleg: támogatási programokkal segíti 

15 Lenczowski, 2007, 196. o.
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a tagállamok tevékenységét a kultúra területén, hangsúlyozza a 
diverzitás megőrzésének szükségességét, hozzájárul a kulturális 
örökség védelméhez, és élénkíti, serkenti az országok közötti kul-
turális párbeszédet.

Bár a magyar kulturális diplomácia irányvonalait meghatáro-
zó, önálló stratégiai dokumentum ez idáig nem született, a terület 
jelentőségét mutatja, hogy az a hazánk külpolitikájának alapjait le-
fektető dokumentumok integrált részét képezi.

Magyarország 2008-as külkapcsolati stratégiája a cselekvési 
területek között említi a tudományt, az oktatást és a kultúrát is, to-
vábbá felhívja a figyelmet azoknak a külkapcsolatokat egyre inkább 
befolyásoló szerepére. E szerepnek pedig egyszerre kell innova-
tív módon és az egyetemes értékek befogadásának fontosságát 
szem előtt tartva érvényesülnie. A dokumentum szerint az ország 
a kultúra külkapcsolati szerepének felértékelődéséből a gazdag és 
sokrétű kulturális hagyományai révén profitálhat. A kulturális kül-
politika céljaként olyan korszerű és hiteles Magyarország- és ma-
gyarságkép megjelenítését jelöli meg, amely „tükrözi, és közép-
európai keretbe ágyazza a nemzeti kultúra egészét, megjeleníti 
az országban élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját, épít a 
történelmi, szociológiai tényekre, bemutatja a magyar tudományos 
élet eredményeit, bemutatja a magyar sport sikereit és a nemzeti 
tudatban betöltött szerepét”.16 Az ország történelmi tapasztalataira 
hivatkozva szükségesnek tartja az egymást kiegészítő, összenövő 
kultúrák gyakorlatának a nemzetközi terjesztésében való részvé-
telét, „kifejezésre juttatva, hogy a kultúrák közötti ellentétek felold-
hatók, a törésvonalak eltüntethetők, de legalábbis enyhíthetők”.17 
A dokumentum hangsúlyozza továbbá Magyarország nemzetközi 
színtéren való nagyobb mértékű tudományos szerepvállalásának 
fontosságát, illetve a hazai képzés nemzetközi versenyképessé-
gének megteremtésére, valamint az oktatói, kutatói, hallgatói mo-
bilitás növelésére irányuló célkitűzéseket.
16 Külügyminisztérium, 2008.
17 Uo.
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A 2008-as dokumentumot követően a külpolitikai irányvona-
lakat meghatározó újabb stratégia a Magyar külpolitika az uniós 
elnökség után című dokumentum, melynek a magyar diplomá-
cia ágazati kérdéseit magában foglaló fejezete tér ki a kulturális 
diplomáciának a külkapcsolati rendszerünkben elfoglalt helyé-
re. A dokumentum szerint a technológiai fejlődés a diplomácia 
számára olyan új kihívásokat hozott, amelyek a globális közvé-
lemény jelentőségének a növekedéséhez vezettek. A stratégia 
feladatként jelöli meg a nyilvános diplomácia – a szövegben: 
„társadalmi diplomácia” – kiépítését, mivel az választ jelenthet 
a fejlődés okozta hangsúlyeltolódásra.

Ez a dokumentum is felhívja a figyelmet a magyar kulturális, tu-
dományos és sportteljesítmények jelentőségére, valamint hazánk-
nak a partnerországok teljesítményei iránti nyitottságára. Magyar-
országra történelmi és földrajzi adottságai következményeképpen 
olyan közvetítőként tekint, amely minden irányba sikeresen továb-
bíthatja ezeket az értékeket. „Magyarország történelmi múltja és 
földrajzi helyzete lehetővé teszi, hogy kulturális diplomáciájának 
arcélét meghatározza a Nyugat és Kelet értékeinek mindkét irány-
ban való közvetítése, egyfajta kulturális »fordítókorongként«.”18 
A dokumentum kiemeli a magyar tudományos életnek a nemzetkö-
zi színtéren tapasztalható aktív szerepvállalását, és hangsúlyoz-
za, hogy Magyarország ilyen irányú fejlődése a külpolitikában is 
kiemelkedő szerepet kap. Külpolitikai cél továbbá a kapcsolatok 
megerősítése a külföldön élő magyar kutatókkal, művészekkel és 
élsportolókkal, valamint „a külhoni magyarság nemzetközi kultu-
rális és tudományos kapcsolatépítésének segítése és teljesítmé-
nyeinek nemzetközi megismertetése”.19 A dokumentum szerint a 
külpolitika kiemelt feladata a nemzetközi oktatói és hallgatói mo-
bilitásnak az Európai Unióval összhangban történő erősítése is.

18 Külügyminisztérium, 2011.
19 Külügyminisztérium, 2011.
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A magyar kultúra terjesztéséért és külföldi bemutatásáért fe-
lelős intézmény 2007-től a Balassi Intézet, amelynek szerteágazó 
tevékenységi köre a külföldi magyar kulturális intézetek hálózatá-
nak a működtetésére is kiterjed. Alapító okirata a következő fel-
adatokat határozta meg az intézmény számára:

A magyarság jó hírének eljuttatása a nemzetek közös-
ségébe, közös értékeinknek a hazai és nemzetközi meg-
ismertetése, tudatos, értékorientált országkép építése, a 
határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és 
kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, a magyar–magyar 
kapcsolatok folyamatos fejlesztése, s az ezekkel össze-
függő nemzetpolitikai, kommunikációs, kulturális és köz-
művelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos 
és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli 
magyarság oktatásával összefüggő egyes állami felada-
tok ellátása.20

4. A magyar intézetek funkciója, működése

Az első világháborút követő időszakban elterjedt a vélekedés, mi-
szerint az ország és a magyarság szétszakításának oka abban 
keresendő, hogy nem ismerik a magyarokat külföldön.21 Kialakult 
ezért az igény egy olyan, elsősorban Nyugat-Európában működő 
intézményhálózat kiépítésére, ahol lehetőség nyílik egy európai 
szellemiségű magyar elitréteg nevelésére, s amely egyben meg-
ismerteti Nyugat-Európával a kultúránkat is. Klebelsberg Kunó 
kultúrpolitikájának szerves részét képezte ez a szemléletmód, 
melynek nyomán 1927-ben megalakult az úgynevezett Collegium 
Hungaricumok rendszere. Ez jelentette a külföldi magyar intézetek 
hálózatának, valamint a rendszeres külföldi ösztöndíjak gyakorla-
tának az alappillérét.22 Ezek az intézetek azt a célt is szolgálták, 
hogy Magyarország a háború után elszenvedett területi és politikai 

20 Balassi Intézet, 2013.
21 Hatos, 2013.
22 Uo.
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veszteségét egyfajta kulturális és tudományos jelenléttel ellensú-
lyozza.

A klasszikus klebelsbergi intézetek létrejöttét követő bővítések 
hazánk politikatörténetét is plasztikusan ábrázolják. A hideghábo-
rú idején, a keleti tömb tagjaként Magyarország a szovjet érdek-
szférába tartozó országokban nyitott új intézeteket, a rendszer-
váltást követően azonban újra előtérbe került a Nyugat-Európával 
való kulturális kapcsolattartás ambíciója. Az újonnan megnyitott 
intézetek pedig (Ljubljana, Zágráb, Belgrád, Isztambul, Peking) a 
keleti nyitás, a határon túli magyarsággal kapcsolatos politika, il-
letve a szomszédságpolitika koncepcióját tükrözik. A jövőt tekintve 
nagy szerepet kap a magyar nagykövetségeken, konzulátusokon 
működő oktatási-kulturális szakdiplomaták hálózata. A pozíció 
célja előkészíteni a terepet egy esetleges jövőbeni kulturális inté-
zet számára, a hazánk és az állomáshely szerinti ország kulturá-
lis kapcsolatainak az alapjai kiépítése révén. (A szakattasé 2007 
óta létező pozíció. A poszt betöltői már a négy említett új intézet 
megnyitása előtt ott dolgoztak az adott ország magyar külképvi-
seletén.)

Jelenleg huszonnégy intézet23 működik világszerte a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium felügyelete alatt annak érdekében, 
hogy „a magyar kultúra hatékonyan tudjon megjelenni, hatékonyan 
tudjon bemutatkozni, és egyúttal hogy ezek az intézetek egyfajta 
találkozási pontok, platformok vagy fórumok [legyenek], ahol nem-
csak a magyar, hanem általában véve a közép-európai kultúra is 
bemutatkozhat” – foglalta össze a küldetésüket Hatos Pál, a Ba-
lassi Intézet volt főigazgatója.24

A Balassi Intézet működési szabályzata országpromóciós 
tevékenység ellátását; a fogadó országban kialakult magyarság-
kép alakulásának nyomon követését; rendezvények szervezését; 
könyvtári és információs szolgálat működtetését; tanfolyamok 
23 Az intézményhálózat további bővítései várhatóak, amelyet a több helyen tevé-

kenykedő oktatási és kulturális szakdiplomaták is demonstrálnak.
24 Hatos, 2013.



Stork Fanni

228

szervezését; a fogadó országban működő magyar külképvisele-
tekkel, az adott állam hatóságaival és intézményeivel való együtt-
működést; továbbá állam- és kormányközi kulturális, oktatási és 
tudományos egyezmények előkészítésében és végrehajtásában 
való részvételt ír elő feladatként a külföldi magyar intézetek szá-
mára. A Collegium Hungaricumok feladatköre annyiban tér el, 
hogy a felsorolt tevékenységek mellett továbbra is eleget tesznek 
eredeti funkciójuknak, amely a magyar ösztöndíjasok különféle tá-
mogatását jelenti.25

A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. számú mó-
dosított kormányrendelet definíciója szerint „a külföldi magyar in-
tézetek a külképviseletek részét képező, az országképépítést és a 
magyarság jó hírének terjesztését, valamint ezen belül kulturális, 
tudományos és oktatási célokat szolgáló intézmények”.26

5. Külföldi magyar intézetek a gyakorlatban.
A kulturális diplomácia mint egy kisállam
virtuális megnagyobbításának eszköze

E fejezet célja a kisállami tanulmányok meghatározásai alapján 
Magyarország kisállamként történő jellemzése, majd annak bemu-
tatása, hogy hazánk miképp alkalmazza a kulturális diplomáciát a 
láthatóságát növelő tényezőként. Ennek részeként a magyar kul-
turális külpolitika egyik leghatékonyabb eszközének és platform-
jának, a külföldi magyar kulturális intézeteknek a tevékenységét 
meghatározó, átfogó értelmezési keret felállítására teszek kísér-
letet.

5.1. A kulturális diplomácia Magyarországnak mint kisállamnak a kezében

A kisállami tanulmányok ismeretanyagára támaszkodva, mérhe-
tő attribútumokkal operáló kvantitatív definíciók, valamint az ab-
szolút értelemben vett kisállami felfogással szembehelyezkedő, 

25 Balassi Intézet, 2014.
26 Wolters Kluwer, 2006.
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relativizáló, regionális összehasonlítást előnyben részesítő meg-
közelítés alapján kijelenthető, hogy Magyarország megfelel a kis-
méretűség kritériumainak. Egy olyan regionális lehatárolás szerint, 
amely az Európai Unió 28 tagját, az EU-tagjelölt és a potenciális 
tagjelölt államokat, a keleti partnerségi program tagországait, az 
Európai Gazdasági Közösség többi államát, valamint az Orosz-
országi Föderációt tekinti viszonyítási alapnak, Magyarország te-
rülete, lakossága, GDP-je és katonai képességei tekintetében is 
elmarad az EU és a tágabb értelemben vett szomszédság átla-
gától.27

A kisállamok világpolitikában való érvényesülésének és ma-
gatartásának a vizsgálatához a kisállami tanulmányok hagyomá-
nyos megközelítése által nyújtott keretek azonban figyelmen kívül 
hagynak bizonyos szempontokat, amelyek nélkül a közép-euró-
pai régió kisállamainak külpolitikai elemzése hiányos lehet. Ebből 
adódóan ahhoz, hogy Magyarországot ilyen aspektusból vizs-
gálhassuk, bizonyos konstruktivista szempontokat is szükséges 
beemelni az elemzésbe. Azok segítségével lesz megállapítható, 
hogy kisállamként az ország miként tud fellépni a külkapcsolatai-
ban, kis mérete párosul-e vélt vagy valós gyengeséggel, saját ma-
gát mennyire tekinti meghatározó szereplőnek a nemzetközi szín-
téren, és ez mennyire fontos a számára. Így válaszolható meg az 
a kérdés is, hogy alkalmazza-e a kulturális diplomáciát a mérete 
megnagyobbítását szolgáló külpolitikai stratégiaként.

Magyarország külpolitikája a rendszerváltás óta számos ha-
gyományos kisállami célt hordoz magában (EU- és NATO-csatla-
kozás, szomszédságpolitika), ugyanakkor olyan jellegzetes elemei 
is vannak, amelyek eltérnek az ilyen törekvésektől (a határon túl 
élő magyar kisebbségek érdekeinek képviselete). Míg a neorealis-
ta vagy neoliberális iskolák nem tesznek különbséget nemzet és 
állam között, hazánk esetében jelentős az eltérés a „magyar állam-
polgárok” és a „magyar nemzet tagjai” között, ami a külpolitikában 

27 Szalai, 2015, 3. o.
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is erősen megjelenik. A modernista számításoknak ellentmond az 
is, hogy e célok prioritási sorrendjének állandó változása a magyar 
belpolitikának a külpolitikát erősen befolyásoló jellegére utal, s így 
annak szerepét a külső környezetváltozások elé helyezik. A ha-
gyományos elméletek szerint a kis méret egyszerre gyengeséget 
is jelent, közép-európai kontextusban azonban nem szabad meg-
feledkezni a gazdag történelemből táplálkozó erős identitásról, 
melyből adódóan az egyes államok nem feltétlenül látják magukat 
gyengének. Magyarország erős birodalmi kapcsolódási múltja fon-
tos szerepet játszhat az önmeghatározásában.28 Így feltételezhető, 
hogy a nemzetközi kapcsolataiban is ennek megfelelően nyilvánul 
meg, és a belpolitika jelentős szerepet kap a külpolitikai napirend 
kialakításában.

A külpolitikai stratégiákban megjelölt kultúrdiplomáciai célok 
leképezik az említett irányvonalakat. A dokumentumok a kultúra 
külkapcsolati szerepének felértékelődését hangsúlyozzák, egy kö-
zép-európai beágyazottságú, de domináns Magyarország-kép ki-
alakítását jelölik meg célként. Felhívják a figyelmet az ország törté-
nelmi tapasztalataira és földrajzi adottságaira, s azokat előnyként 
– a kultúra és az értékek sikeres közvetítését elősegítő tényező-
ként – határozzák meg. A stratégiák a külföldön élő magyarsággal 
való kapcsolattartásra kultúrdiplomáciai feladatként is tekintenek.

A kulturális intézetek hálózatának bővítése is tükrözi a magyar 
külpolitikai prioritásokat: míg a rendszerváltást követően Nyugat-
Európa felé fordult a figyelem, az elmúlt évek intézetnyitási logiká-
jában a szomszédságpolitika, a határon túli magyarság érdekében 
folytatott politika és a keleti nyitás koncepciói köszönnek vissza.

5.2. Támpontok az elemzéshez

E fejezet Magyarország példáján keresztül azt vizsgálja, hogy 
működhet-e a kulturális diplomácia egy kisállamnak a méretét el-
lensúlyozó és kompenzáló, a láthatóságát, a nemzetközi színtéren 
28 Uo. 12–14. o.
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betöltött szerepét erősítő eszközként. Ennek érdekében e tanul-
mány szerzője az alábbiakban egy olyan értékelési rendszer fel-
állítására vállalkozik, amelynek logikája mentén közelebb kerülhe-
tünk a kulturális diplomáciáért helyi szinten felelős külföldi magyar 
kulturális intézetek gyakorlati működéséhez.

Erre azért van szükség, mert így érthetjük meg, hogy a kultú-
raközvetítésért felelős intézetek hogyan törekszenek elérni azokat 
a célokat, amelyeket a mindenkori külpolitikai vezetés megállapít 
számukra. A kulturális intézetek gyakorlati működésének vizsgá-
latakor le kell szögezni, hogy azok eltérő működési mintát követ-
nek, az állomáshelyek sajátos körülményeihez igazodva. Létez-
nek azonban olyan átfogó szempontok, amelyek különféleképpen 
befolyásolják az egyes intézetek működését (a kultúrdiplomáciai 
narratívák szubjektív jellege, a működési környezet). E ténye-
zők azért is lehetnek fontosak, mert olyan keretet biztosítanának 
egy, az intézetek működését feltáró elemzéshez, amely mentén 
azokat jellemezni lehet. (Ennek azért van jelentősége, mert egy 
konkrét, általános érvényű működési logika vagy képlet nem írható 
fel a működésükkel kapcsolatban. Nem lehet mindenre kiterjedő 
megállapítások vagy szabályrendszer révén jellemezni azokat, e 
szempontok alapján a tevékenységük és működésük azonban va-
lamelyest mégis definiálható és összevethető egymással.)

A tanulmány az alábbiakban e befolyásoló tényezők mellett 
olyan egyéb, intézetenként eltérő szempontokat is tárgyal – mint 
például a célközönség megválasztása vagy a működést segítő 
eszközrendszer –, amelyek szintén egy esetleges összehasonlítás 
alapjául szolgálhatnak. A bemutatandó elemzési keret a konstruk-
tivista logikát követi. Ennek megfelelően az egyes intézetek napi-
rendjének az azt alakítók által a saját mozgásterükön belül történő, 
helyi szintű meghatározására az említett befolyásoló tényezők ha-
tására kialakuló percepcióknak megfelelő válaszként tekint.

A működést befolyásoló szempontok egyike éppen az e fel-
fogásból eredő kognitív tényező: az egyes intézetek vezetőinek 
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kultúrdiplomáciai narratívája eltérő lehet. Ez a szempont a kultu-
rális diplomácia fogalmi lehatárolását, missziójának értelmezé-
sét szubjektív keretbe helyezi, amelyben a különféle percepciók 
és adaptációk eltérő diskurzusokhoz vezetnek. A vezetőnek az 
irányítása alatt álló intézet küldetésével és a kulturális külpoliti-
ka feladatával kapcsolatos szemléletmódja az irányvonalak és a 
tevékenység kialakítását jelentősen befolyásolja, a különböző in-
terpretációk pedig a megvalósítás eltérő formáit eredményezik. 
A kulturális intézetek működését feltáró kutatások során minden 
esetben figyelembe kell venni az igazgató koncepcióját, az ugyan-
is nemcsak az adott intézet napirendjének dinamikáját határozza 
meg, de bázisa lehet két intézet működése közötti alapvető (kon-
cepcionális és operatív) eltéréseknek is. A vezető tehát a központi-
lag megszabott irányvonalakat figyelembe véve, de a „saját szem-
üvegén keresztül” tekint az intézet küldetésére, és irányítja annak 
megvalósítását.

A másik alapvető befolyásoló faktor a működési környezet. Ez 
a fogadó ország sajátos földrajzi, történelmi, politikai, gazdasági, 
társadalmi, vallási vagy kulturális összefüggéseit és adottságait 
foglalja magában. E szempont jelenti azt a kontextust, amelyre 
az intézetek a tevékenységük során reagálnak. A speciális adott-
ságok mellett további meghatározó feltételt jelent a két ország 
közötti kapcsolat jellege és okai, valamint a magyarság jelenléte 
és annak okai (történelmi okok, „új mobilitás”). Az intézetek külde-
tésének meghatározásakor az említettek alapján szempont lehet 
például a földrajzi közelség és távolság; a földrajzi és a politikai 
értelemben vett elszigeteltség vagy centrális pozíció; az intézmé-
nyesültség (az intézet láthatósága az intézményi tér erősségének 
függvényében); a kulturális élet színvonala a fogadó országban; 
a társadalom kulturális identitásának erőssége, valamint a kultu-
rális különbségek; a két ország konfliktusos vagy éppen békés, 
kiegyensúlyozott viszonya.
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A puha hatalom fogalmának elemzői kitérnek arra is, hogy 
milyen formában jelenik meg a kultúra a nyilvános diplomácia for-
rásaként. Nye elit és mainstream kultúrát különböztet meg egy-
mástól. Az előbbi a politológus értelmezésében olyan elemeket 
foglal magában, mint a szépirodalom vagy a művészetek. Ezek 
a művelődést szolgáló tényezők nem a tömegszórakoztatást cé-
lozzák, hanem egy szűkebb, elit közönség elérését. Általában 
véve elmondható, hogy az intézetek tevékenysége is az elit kultúra 
érvényesülésére épít. Olyan közegről van ugyanis szó, amely a 
magyar kortárs kultúrára nyitott, fiatal, középosztálybeli vagy an-
nál magasabb társadalmi rétegből származó értelmiségiekből áll. 
A megszólítandó közönség jellegében észlelhető egyfajta hason-
lóság az intézetek között, ami azonban minden esetben mással 
magyarázható. (A célközönség ugyanis lehet a fiatal, lendületes, 
urbánus réteg, a pezsgő, színes kulturális tér képviseletében; a po-
tenciálisan hazánkba látogató, tehetősebb külföldi felsőbb értelmi-
ségi réteg; a multiplikációs faktorként működő kultúrakedvelő, dön-
tésformáló elit, a döntéshozatali körök befolyásosabb szereplői; a 
kapcsolatoknak a kulturális kommunikáció révén történő javítására 
nyitott, középosztálybeli értelmiségi réteg egyaránt.)

További vizsgálat tárgyát képező szempont lehet az egyes 
intézeteknek a kitűzött céljaik elérését segítő, tágan értelmezett 
eszköztára. Ide olyan, a hatékonyabb működést előmozdító kon-
cepcionális és operatív eszközök tartoznak, mint a különböző 
támogatások, együttműködések, programtípusok, technikai szín-
vonal vagy stratégiák. De itt említhető meg például az intézetnek 
otthont adó, a minőségi működést segítő és kiszolgáló épület; a 
magyar nyelvvizsga lehetőségének és a nyelvoktatásnak a bizto-
sítása, mind a magyar közösség, mind a külföldiek elérése céljá-
ból; a komoly presztízsű helyi rendezvényekbe való beágyazódás, 
illetve a saját közönséggel rendelkező helyszínekre történő prog-
ramok szervezése a nagyobb láthatóság érdekében.
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Fontos kitérni még a hatékonyság növelése céljából végzett 
akvizíciós és forrásteremtő tevékenységre is. A legtöbb esetben 
az intézetek magyar és fogadó állambeli kormányzati és nem kor-
mányzati, továbbá uniós támogatások segítségével bővítik a lehe-
tőségeiket.

Szintén az eszközök között játszik kiemelt szerepet az együtt-
működések stratégiája, amely egyrészt megkönnyítheti a célkö-
zönség elérését, másrészt a költséghatékonyság szempontjából 
is előnyt jelenthet. Együttműködés alakulhat ki például az egyes 
magyar intézetek között – a legmeghatározóbb szempont ebben 
az esetben a földrajzi közelség. De hatékony forma az egyes fo-
gadó országokon belül működő különböző nemzetiségű intézetek 
közötti kooperáció is. Minél több intézmény fog össze és járul hoz-
zá – anyagiakban, időben és humánerőforrásban – egy-egy közös 
projekthez, annál költség- és időhatékonyabban, illetve annál szé-
lesebb kört megszólítva lehet azt megvalósítani.

Ilyen platformként jött létre az Európai Unió Nemzeti Kultu-
rális Intézeteinek (European Union National Institutes for Culture, 
EUNIC) szervezete, amely több mint 150 országban hivatott köz-
vetíteni és népszerűsíteni az európai értékeket.29 Jól működő ko-
operációs lehetőség ezenkívül a visegrádi négyek (V4) regionális 
együttműködése is. A fogadó ország közönségének preferenciái-
tól, valamint a küldő országok kultúrpolitikájától és stratégiai cél-
kitűzéseitől függően számos államban valósulnak meg a V4-or-
szágok közös programjai. Az intézetek gyakran együttműködnek a 
fogadó ország intézményeivel, szervezeteivel is. Ez jelentheti akár 
kormányzati szervek, civil szervezetek, kulturális intézmények 
(színházak, mozik, galériák, koncerttermek, művelődési házak 
stb.) hozzájárulását is. Nem csupán anyagi szempontból lehetnek 
jövedelmezőek az ilyen összefogások, hanem azzal, hogy újabb 
érdeklődőkkel ismertetik meg az intézetet, hozzájárulhatnak a 
vendégköre bővítéséhez is.

29 EUNIC, 2017.
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6. Konklúzió

A tanulmány – a kisállami tanulmányok hagyományos kereteinek 
posztmodern elemekkel történő kiegészítésével – olyan kisállam-
ként tekint Magyarországra, amely a kulturális diplomáciát a lát-
hatóságát erősítő és értékeit közvetítő eszközként alkalmazza. Az 
ország törekszik arra, hogy saját, a nemzetközi színtéren való je-
lenlétét a külföldi magyar kulturális intézetek aktív szerepvállalása 
és értékközvetítése révén hangsúlyosabbá tegye. Bár a magyar 
külpolitikai fellépésben a hagyományos kisállami minták is megje-
lennek, az ország külpolitikai szerepvállalásának ilyen kontextus-
ban történő elemzéséhez figyelembe kell venni olyan jellegzetes 
szempontokat is, melyek a régió sajátosságából adódnak. E té-
nyezők természetesen a kulturális külpolitikát is meghatározzák. 
A kulturális diplomácia a klasszikus diplomácia szerves része, 
kiegészíti azt, sőt a kettő együtt igazán hatékony. A kisállamok 
méretének ellensúlyozását ambicionáló hagyományos diplomáciai 
lépések – a gazdasági előnyök hangsúlyozása, a jó kormányzás 
gyakorlatának promotálása, illetve a diplomáciai mediáció – mel-
lett a kulturális diplomácia segítségével megvalósuló interkulturális 
párbeszéd is előmozdíthatja a virtuális megnagyobbítást.
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A kisállami elméletek alkalmazhatósága
a Közel-Keleten: Omán esete

Szalai Máté

Összefoglalás: A kisállami tanulmányok keretében született el-
méletek és módszerek döntő többsége vagy nyugati kutatók által, 
vagy nyugati kisállamok elemzésének érdekében jött létre. Ebből 
kifolyólag alkalmazhatóságuk nem magától értetődő a nem nyu-
gati világban, így például a Közel-Kelet térségében. A jelen tanul-
mány célja a kisállami elméletek alkalmazhatóságával kapcsola-
tos kihívások bemutatása Omán esetén. A szerző érvelése szerint 
ezeket az akadályokat pedig csak az immateriális szempontok 
hangsúlyos számba vételével lehet kezelni. Ennek megfelelően a 
nem nyugati kisállamok elemzésére a konstruktivizmus nyújtja a 
legjobb elméleti keretet.

Abstract: The overwhelming majority of theories and methods 
in the framework of small state studies has been made either by 
Western scholars or in order to analyse Western small states. 
Consequently, the applicability of such tools is not self-explanatory 
in a non-Western environment such as the Middle East. The aim 
of the study is to present these challenges through the analysis of 
the case of Oman. The author argues that the only way to tackle 
such obstacles is to emphasize immaterial aspects in the analysis, 
which is why the constructivist school of thought provides the best 
theoretical framework for analysing non-Western small states.

A Perzsa-öböl1 korlátozott erőforrásokkal rendelkező álla-
mainak – Bahreinnek, az Egyesült Arab Emírségeknek 
(EAE), Katarnak, Kuvaitnak és Ománnak – a vizsgálata na-

gyon tanulságos esettanulmányokat biztosít a kisállami kutatások 

1 A Perzsa-öböl régiója alatt a továbbiakban az Öböl Menti Együttműködési 
Tanács tagállamai (Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Sza-
úd-Arábia és Omán), valamint Irán és Irak által alkotott térséget értem.



Szalai Máté A KISÁLLAMI ELMÉLETEK ALKALMAZHATÓSÁGA

239

számára. Az öt ország szisztematikus szempontból közel azonos 
helyzetbe került az elmúlt évtizedek során: geopolitikailag három 
óriás (Irak, Irán és Szaúd-Arábia) közé szorultak, amelyek külön-
böző jellegű biztonsági kihívást jelentettek és jelentenek számukra. 
Erőforrásokkal való ellátottságuk tekintetében mindegyiket alapve-
tően a kis terület és az alacsony lélekszám, ugyanakkor a szénhid-
rogénekben való (relatív) gazdagság jellemzi, amely a művelhető 
államterület és a vízkészletek korlátozottságával párosul. Politikai 
és társadalmi rendszerük is alapvető hasonlóságokkal bír: monar-
chikus berendezkedésűek, rezsimjeik arab és muszlim identitással 
rendelkeznek, az állam- és nemzetépítés folyamata pedig gyakor-
latilag csak a 20. század második felében indult meg.2

Ennek ellenére a Perzsa-öböl menti öt kisállam alapvetően 
eltérő külpolitikát folytat, ami az „arab tavasz” éveiben igen lát-
ványosan mutatkozott meg. Aktivitásuk mértéke, a szaúdi vezető 
szerep elismerése, az Iránhoz való viszonyulás, valamint a nyu-
gati nagyhatalmakkal való kapcsolatépítés tekintetében különböző 
stratégiát követnek, ezért nem lehet őket egységesen kezelni. Míg 
Bahrein és Kuvait leginkább passzív, a szaúdi dominanciát elfo-
gadó magatartást tanúsított 2011 óta, addig Katar és Omán hol 
nyíltan, hol a színfalak mögött kérdőjelezte meg Rijád biztonság-
politikai megfontolásait; az Egyesült Arab Emírségek pedig a sza-
údi vezetéssel összhangban ugyan, de meglepően önállóan lépett 
fel a térség ügyeiben.

A tanulmány célja a Perzsa-öböl menti kisállamok közül az 
egyik legkülönlegesebb történelemmel és külpolitikával rendel-
kezőnek, Ománnak az elemzése, a bevezető tanulmányban is-
mertetett elméletek szemszögéből. Az eset kiválasztásának oka 
egyrészről a kisállami elméletek alkalmazhatóságának egy, a 
nyugatitól eltérő fejlődési utat bejáró régióban való bemutatása, 
másrészről pedig a figyelem felhívása az immateriális erőforrások-
ra és azoknak az egyes teoretikus megközelítések által történő 
értelmezésére.

2 Az öt állam összehasonlító vizsgálatát lásd Crystal, 2014.
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Ennek érdekében először is – hangsúlyozva a bevezető elem-
zésben is kifejtett regionális szemlélet fontosságát – számba vesz-
szük, hogy a közel-keleti régió politikai fejlődésének sajátosságai 
hogyan befolyásolják a kisállami elméletek alkalmazhatóságát a 
térség országaira. Ezt követően bemutatom Omán, a különleges 
külpolitikát folytató Perzsa-öböl menti kisállam esetét, végül pedig 
megpróbálom Maszkat viselkedését a kisállami elmélet szempont-
jából értelmezni.

1. Kisállamok a Közel-Keleten – módszertani megjegyzések

Mielőtt a kisállami elméleteket a közel-keleti országok kapcsán al-
kalmaznánk,3 figyelembe kell vennünk a térségnek a nyugatitól 
eltérő politikai fejlődési útját. Annak sajátosságai ugyanis megkér-
dőjelezik a kisállam mint koncepció közvetlen felhasználhatóságát 
is. Ahogy arra Alexander Wendt felhívta a figyelmet,4 a kül- és 
biztonságpolitikával foglalkozó elméletek többségének kiinduló-
pontja, azaz a szuverenitás védelme, korántsem magától értetődő 
fogalom. Egyes esetekben a jelenség másképp konstruálódhat, 
mint a – nemzetközi kapcsolatok (IR) szakirodalma által alapnak 
tekintett – nyugati politikai régióban. Ennek legegyértelműbb pél-
dája a territorialitás kérdése: míg az európai államfejlődésben a 
szuverenitás alapvetően a területhez kötődik, addig más régiók-
ban ez az összekapcsolódás nem feltétlenül történik meg.

Ilyen, a nyugatitól eltérő térségnek tekinthető a Közel-Kelet is.5 
Az ottani országok jelentős része történetileg a 20. században, az 
Oszmán Birodalom felbomlását követően vált modern állammá,6 
és bár átvették a modern államiságra jellemző intézményeket és 

3 Közel-Kelet alatt a szakirodalom a Közel-Kelet és Észak-Afrika (Middle East 
and North Africa, MENA) régiónak nevezett térséget érti, amely az Arab Liga 
huszonkét tagjából (beleértve Palesztinát is), valamint Izraelből, Iránból és 
Törökországból áll.

4 Wendt, 1992, 412–415. o.
5 Különösen a Perzsa-öböl térsége. Peterson, 2011, 21. o.
6 Anderson, 1987, 3–4. o.
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formákat, azokat premodern tartalommal töltötték meg.7 Ennek 
következtében a térség politikájának értelmezéséhez nem elég-
ségesek a modernitásra alapuló nyugati elméletek: számba kell 
vennünk hozzá ezeket a premodern jellemzőket és mechanizmu-
sokat is, amelyek gyökerei a 19. század előtti korokra vezethetőek 
vissza.

A térségben a territoriális állam megjelenése előtt alapvetően 
a birodalmi típusú államszervezés volt az uralkodó,8 amelyben a 
területiség elve teljesen másképp érvényesült, mint a vesztfáliai 
állam esetén: a központ hatalma nem volt egységes a birodalmon 
belül, hanem a fővárostól távolodva egyre csökkent. Ennek meg-
felelően a szuverenitáson is több szereplőnek kellett osztoznia.9

Részben e szerveződési forma (vagyis a központi hatalom 
kizárólagosságának a hiánya) következtében, számos országban 
(köztük az Arab-félszigeten is)10 a törzsek11 maradtak a társadalmi 
felépítmény alapjai. Ez a struktúra a hatalomgyakorlási szokások 
széles spektrumának a létrejöttét tette lehetővé, vagyis nem lehet 
általános képet festeni a törzsek vezetőinek pontos befolyásáról.12 
Annyi azonban elmondható, hogy a „letelepedett”, nyugati uralko-
dókétól eltérő,13 annál jellemzően szűkebb hatalommal14 rendel-
keztek, amely sok esetben gyakorlatilag csak a közvetítésre, egy-
fajta végső bírói szerepre vagy adószedésre korlátozódott.

A nyugati fejlődési rendszerhez képest a Közel-Keleten – az 
omnipotens központi autoritás hiánya miatt – az egyes helyi erő-
csoportok még a modern államok megjelenését követően is sokkal 

  7 Sharabi, 1988, 8. o.; Davidson, 2011, 2. o.
  8 Az Oszmán Birodalom mellett a Szafavida Birodalom (Perzsia) vagy – még 

korábban – az arab birodalmak említhetőek meg.
  9 Hourani, 2013, 138. o.
10 Wright, 2011, 83. o.
11 Törzsek alatt a továbbiakban „közös területi bázissal, valós vagy mitologikus 

családi kapcsolatokkal és a közösségi létezés tudatával rendelkező szemé-
lyek csoportja által alkotott politikai egységet” értjük. Rabi, 2016, 80–81. o.

12 Salzman, 2016, 209–210. o.
13 Uo. 207–208. o.
14 Commins, 2014, 10–11. o.
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nagyobb autonómiával rendelkeztek, a hatalom eloszlása pedig 
jóval egyenletesebb maradt. Ennek következtében a köztük lévő 
versengés15 lényegesen kiélezettebb maradt még a 20. század-
ban is. Az erőforrások szerepe (amely a kisállami elméletek egyik 
központi eleme) e rivalizálás keretei között ragadható meg: min-
den szereplő a különböző materiális és immateriális erőforráso-
kat akarta megszerezni – amelyek közül kiemelkedtek egyrészt 
a külső aktorokkal való kapcsolatok, másrészt pedig az állam 
irányítása (mint intézményi erőforrás). Ennek ellenére az államot 
„megszerző” erőcsoportoknak (a rezsimeknek) folyamatosan szá-
molniuk kellett a belső, rivális elitekkel. 

Mindezek keretében könnyen azonosíthatóak azok a pontok, 
amelyek alapján a hagyományos kisállami elméletek módosításra 
szorulnak a Közel-Kelet esetén történő alkalmazásuk során:

• Különböző jellegű „szuverenitások” kialakulása. A hata-
lomgyakorlási módok változatosságából következően 
nem lehet általános képet adni arról, hogy az egyes álla-
mokban a rezsimek milyen forrásból nyerik a szuverenitá-
sukat. Ez könnyen magyarázhatja a nemzetközi színtéren 
alkalmazott, még a hasonló méretű államok esetében is 
egymástól merőben eltérő cselekvési logikát.

• A hatalom relacionális természete. A törzsi jellegű fel-
építésből és a külső aktorok kiemelkedő szerepéből 
adódóan a hatalom sokkal inkább relacionális alapokon 
nyugodott a történelem folyamán. Azok az elitcsoportok 
tudtak hatalomra kerülni az államépítés során, amelyek 
a nyugati nagyhatalmakkal képesek voltak jó kapcsola-
tot kiépíteni.16 Éppen ezért az Arab-félszigeten a hatalmi 
viszonyoknak kizárólag a birtokolt erőforrásokra alapuló 
leírása nem mutatott pontos képet az erőegyensúlyról.17

15 Az elitcsoportok közötti versengésről, illetve a rezsimek kiépüléséről lásd: 
Brichs, 2013; Brichs és Lampridi-Kemou, 2013.

16 Davidson, 2011, 1. o.
17 Ahogy arra Karen E. Young is utalt a Perzsa-öböl menti államoknak az „arab 
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• A vezetők személyes identitásának, értékeinek a nagy 
szerepe. A kismértékben és viszonylag későn intézménye-
sült államokban a külpolitikai stratégia megalkotásában 
sokkal nagyobb az egyéni vezetők személyes identitásá-
nak, normáinak és értékeinek a szerepe. A Perzsa-öböl 
térségében különösen nagynak tekinthető a külpolitika 
perszonalizáltságának szintje,18 amely az uralkodóra és 
közvetlen környezetére korlátozódik.

• A belső és külső szféra viszonya. A Közel-Keleten sem-
miképp sem érvényesül az a neorealista elvárás, amely 
szerint a kisállamoknak korlátozott méretükből adódóan 
a külső kihívásokra kell fókuszálniuk.19 A 20. században 
létrejött államok a nyugatiaknál sokkal „gyengébbek” a 
belső rivalizáló elitcsoportokkal szemben.20 Éppen ezért 
a mindenkor hatalmon lévő kormányoknak, rezsimeknek 
folyamatosan egyensúlyozniuk kell a külső és belső fe-
nyegetések között.

• Az erőforrások felhasználásának célja. Az állampolgá-
ri érzések/tudat kezdetlegessége, a törzsi fejlődésből 
következő csoportidentitás, valamint a rivális elitcsopor-
tokkal való versengés miatt a mindenkori kormányok erő-
forrás-felhasználásának elsődleges célja a politikai kö-
zösség egyben tartása lett. Az az „uralkodó” tekinthető a 
legerősebbnek, aki a leginkább képes összetartani a sa-
ját közösségét, hiszen akkor semlegesíteni tudja a rivális 
erőcsoportokat a saját területén.21

tavasz” éveiben tapasztalt viselkedésének az elemzésekor, pusztán a rendel-
kezésre álló erőforrások mennyiségéből nem tudunk következtetéseket levon-
ni az egyes kormányok külpolitikájára vonatkozóan. Lásd: Young, 2015, 6–7. o.

18 Wright, 2011, 78. o.
19 Young „outside-in” megközelítésnek nevezi ezt a fajta (strukturalista) elemzési 

szempontot, ám éppen a Perzsa-öböl menti kisállamok kapcsán kérdőjelezi 
meg az alkalmazhatóságukat. Young, 2015.

20 Jackson, 2009, 148. o.
21 Ezt a jelenséget Nizar Messari az „aszabijja”, vagyis a törzsi gyökerű csoport-

identitáshoz köti. Messari, 2016, 10. o.
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Mindezen jellegzetességek már részben magyarázatot adnak 
a Perzsa-öböl menti kisállamok által választott, egymásétól merő-
ben eltérő külpolitikai stratégiákra. A tanulmány következő részé-
ben Omán külpolitikai stratégiáját vesszük górcső alá, és annak 
különlegességét értelmezzük.

2. Omán külpolitikájának története

2.1. Omán mint kisállam

Az Ománi Szultánság az Arab-félsziget délkeleti részén, Szaúd-
Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Jemen szomszédságában 
fekszik. Relatív méretét tekintve (vagyis a regionális átlaghoz vi-
szonyítva) mind a Perzsa-öbölben, mind a Közel-Keleten kisállam-
nak számít a területi, lakossági, gazdasági és katonai kapacitásait 
tekintve (lásd 1. ábra).

1. ábra
A Perzsa-öböl menti kisállamok erőforrásokkal való ellátottsága 

saját régiójuk és a Közel-Kelet átlagához képest (2015)22

Terület
(százalék)

Lakosság 
(százalék)

GDP
(százalék)

Katonai 
kapacitások 
(százalék)

Omán 53,4/48,2 21,4/20,1 35,5/48,7 24,0/17,9
Bahrein 0,13/0,12 6,5/6,1 15,8/21,7 9,7/7,2
Egyesült 
Arab 
Emírségek

14,4/13,0 43,6/41,0 188,0/258,4 32,3/24,0

Katar 2,0/1,8 10,6/10,0 83,6/114,9 6,2/4,6
Kuvait 3,0/2,8 18,5/17,3 57,9/79,6 24,0/17,9

Jelmagyarázat: a táblázatban található értékek az adott állam által birtokolt erő-
forrásnak a Perzsa-öböl menti/a közel-keleti régió átlagához viszonyított szá-
zalékos arányát mutatja. 100 százaléknál kisebb érték esetén az adott ország 
erőforrásainak mértéke nem éri el a regionális átlagot.

22 Az adatok forrása: World Bank, 2017.
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Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai közül 
Szaúd-Arábia (2.149.690 km2) után Ománnak van a legnagyobb 
területe (309.500 km2), amely három-négyszerese a következő he-
lyen álló Egyesült Arab Emírségekének. Ez a jellegzetesség a har-
madik legnagyobb méretű lakossággal, viszont csak az ötödikként 
teljesítő gazdasággal párosul, vagyis az ország az Arab-félsziget 
államaihoz képest alacsonyabb népsűrűséggel és fejlettségi szint-
tel rendelkezik. Katonai kapacitásait tekintve a közel 10 milliárd 
dolláros éves védelmi költségvetéssel majdnem eléri a közel-keleti 
régió átlagát (10,5 milliárd dollár), a Perzsa-öböl térségéének (19 
milliárd dollár) azonban csak kb. a felét; e hátrány a fegyveres erők 
relatív méretében is megjelenik.

Ezekből az adatokból világosan látható, hogy Omán mind 
szűkebb, mind tágabb környezetében kisméretű államnak tekint-
hető. A Perzsa-öböl menti kisállamok közül egyedül a területe 
szempontjából számít a legnagyobbnak, a többi mutatót tekintve 
nem – ami elméletileg kiszolgáltatottabbá teszi az országot. Kő-
olajkészletei alapján pedig Omán a legrosszabb helyzetben az 
öböl menti országok közül: a 2015. évi termelési szinttel számolva 
16 éven belül kimerülnek az ománi készletek.23

2.2. A külpolitikát meghatározó belső tényezők

Az Ománi Szultánság politikai története több szempontból is kü-
lönlegesnek tekinthető az Arab-félszigeten. A jellemzői leírásához 
a neorealizmus által nyújtott elemzési keret nem nyújt megfele-
lő eszközrendszert, mivel az kizárólag az elemzési egységeknek 
(államok) a nemzetközi rendszerben elfoglalt helyéből adódó kü-
lönbségeket tudja értelmezni, a belső intézményi és társadalmi 
szempontokat szinte egyáltalán nem. Éppen ezért a külpolitikai 
meghatározók közül a neoliberális és a konstruktivista szempon-
tokat helyezem előtérbe.

23 Kinninmont, 2015, 16. o.
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Az államiság kialakulásának módja. Omán államiságának 
gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza, mint a legtöbb Perzsa-
öböl menti országé, s ennek elsődleges oka – David Commins 
szerint24 –, hogy a mai Omán területén vették át a legkorábban a 
perzsák által a mezőgazdaságban használt ún. kanát rendszert, 
amely szárazság esetén is lehetővé tette az öntözést. Ez megfe-
lelő körülményeket biztosított a lakosság letelepedéséhez, ami a 
stabil intézményrendszerek kialakulásának az előfeltétele. A függet-
len ománi állam létrejöttét a 18. század közepéhez szokták kötni,25 
de akkor még nem a mai formában jelent meg: a Maszkat közpon-
tú birodalom az afrikai Mozambiktól (a mai Pakisztán és Irán terü-
letén található) Beludzsisztánig terjedt, szinte kizárólagos ellenőr-
zése alá vonva az Indiai-óceán északnyugati részét. A hatalmas 
területen folyamatos volt a migráció, így a lakosság etnikai össze-
tétele állandóan változott.26 Az ománi identitás ennek megfelelően 
megtartotta ugyan az arab jellegét, de az afrikai, dél-ázsiai és in-
diai-óceáni hatás egyedivé tette a társadalmat. A birodalom végül 
1861-ben, a térségbeli befolyását folyamatosan növelő Nagy-Bri-
tannia nyomására darabolódott fel Ománra és Zanzibárra.27

Belső normák. Az ománi társadalom többsége – a Közel-Ke-
leten és az iszlám világban egyedülálló módon – az ún. ibádi irány-
zat követője,28 amely a szunnita és a síita felekezettől elkülönülten 

24 Commins, 2014, 7–8. o.
25 Marc Valeri az 1750-es dátumhoz kötötte Omán létrejöttét, amikor is az omá-

ni erőknek sikerült kiverniük a perzsa hódítókat az ország területéről. Valeri, 
2011, 135. o. Ugyanakkor David Commins a különböző törzsek által 1720 és 
1750 között vívott polgárháború szerepét emeli ki, amelynek végén a későb-
bi uralkodócsalád győzelmével tudták kiszorítani a síita hódítókat. Commins, 
2014, 68–72. o.

26 A mai Omán lakosságának egy jelentős része afrikai, beludzsi, indiai vagy a 
mai Pakisztán területéről érkezett síita származású. Commins, 2014, 68–72. o.

27 Valeri, 2011, 135. o.
28 Az ibádizmus az iszlám ún. kháridzsita ágából származik, amely a hagyo-

mány szerint a szunnita–síita viszály kialakulása során „hagyta el” az iszlám 
közösséget. (Az arab kharadzsa ige jelentése: kilép, elhagy.) Követőiket – akik 
Omán mellett megtalálhatóak voltak a mai Líbia, Tunézia, Algéria és Tanzá-
nia területén is – a történelem folyamán gyakran radikálisnak, erőszakosnak 
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fejlődött,29 a legfontosabb jellegzetességének pedig széles körben 
a toleranciát, a párbeszédre való nyitottságot és az elfogadást 
tartják. Ugyanakkor a tengeri birodalmi múlt miatt az ország lakos-
sága a térség államainál sokkal heterogénebbé vált.30

Ennek megfelelően több belső törésvonal is kialakult a tár-
sadalomban. Ezeknek egy része az Arab-félszigeten megszokott 
hagyományos konfliktus volt, például az északi és déli szárma-
zású törzsek31 vagy a letelepült, illetve beduin életmódot folytató 
csoportok között. A legfontosabb belső, a társadalmat kettéosztó 
törésvonallá azonban nem ezek egyike vált, hanem az a feszült-
ség, amely az ország belső részén élő, konzervatívabb, az ibádi 
értékeket követő ománi törzsek, valamint a tengeri birodalom köz-
pontjaként nyitottabbá, az intenzív távolsági kereskedelem miatt 
egyre heterogénebbé vált maszkati politikai-gazdasági elit között 
jött létre.32 Bevételei miatt ez utóbbi kerekedett felül az évszáza-
dokon át tartó hatalmi harcban, ám a kettősség fennmaradt, ami 
az ország 1970-ig hivatalosan viselt nevében (Maszkati és Ománi 
Szultánság) is megjelent. Maga a szultáni rendszer is a kozmopo-
lita fővároshoz kötődött, míg a konzervatív törzsek hagyományos 
politikai irányítója a vallási vezető, az imám volt. Így tehát a 20. 
századot tekintve egy névleg egységes országról beszélhetünk 
ugyan, ám a szultán ellen lázadó „imamista” törzseket csak az 
1960–70-es években sikerült pacifikálni.

tartották. Az ibádi ág ebből kifolyólag a kháridzsita közösségen belül is kü-
lönlegesnek tekinthető, hiszen elveti az erőszakot, a radikális kháridzsizmust. 
Al-Khalili, 2009, 5–9. o.

29 Ahogy Dévényi Kinga megjegyzi, Omán geopolitikailag ideális körülményeket 
biztosított az ibádizmus fejlődésének, ugyanis földrajzilag távol helyezkedett 
el a hagyományos iszlám birodalmak középpontjától. Dévényi, 2010, 216. o.

30 Neubauer, 2016, 2. o.
31 A hagyomány szerint a terület eredeti arab lakossága két irányból, északról 

(Adnáni törzszövetség) és délnyugatról, a mai Jemen területéről (Kahtáni 
törzsszövetség) települt be. A két csoport közötti konfliktusok évszázadokig 
meghatározták a térség társadalmi dinamikáját.

32 Rabi, 2016, 81–82. o.
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Belső állami jellemzők és stabilitás. Omán egysége és stabi-
litása folyamatosan változott az elmúlt évtizedekben. A főváros, 
Maszkat megerősödését Ahmed bin Szaíd Ál Bú Szaíd uralkodá-
sához (1744–1783) tudjuk kötni, akinek sikerült az ománi törzseket 
maga mögé állítania, és különböző külső szereplőkkel létrehozott 
szövetségek révén stabilizálnia a hatalmát.33 A perzsákkal, vala-
mint az egyes arab-félszigeti rivális törzsekkel és családokkal – pl. 
a félsziget középső részét uraló Szaúd, a bahreini Khalífa, valamint 
a mai Egyesült Arab Emírségek területén tevékenykedő Kászimi 
famíliával – szemben Maszkat az Oszmán Birodalommal,34 illetve 
a század végén a britekkel kötött szövetséget,35 1820-ban pedig 
– Maszkati és Ománi Szultanátus néven – brit protektorátussá vált.

A harcok és a gazdasági nehézségek miatt az ománi uralko-
dók hatalma a 20. század elejére névlegessé vált, amit az ország 
belső részén élő konzervatív törzsek kihasználtak, és 1913-ban, 
Nizvában, az ibádi hagyományok szerint imámot választottak, ez-
zel kérdőjelezve meg Maszkat hatalmát. Hét évvel később Maszkat 
és Nizva (azaz a szultán és az imám) a szíbi béke megkötésével 
elismerte, hogy egyik fél sem tud a másik felett végleges győzel-
met aratni – ezzel gyakorlatilag szavatolták a belső ománi törzsek 
autonómiáját.36 Az 1932-ben trónra került Szaíd bin Tajmúr37 azon-
ban tényleges hatalma alá akarta vonni az ő területeiket is. Célját 
(az uralkodás pénzügyi hátterének megteremtése mellett) a britek 
támogatásával igyekezett végrehajtani.38 1954-ben azonban a túl-
élés érdekében Nizva önálló államként csatlakozási kérelmet nyúj-
tott be az Arab Ligába és az ENSZ-be.39 Amennyiben a térségbeli 
33 Al-Khalili, 2009, 10–11. o.
34 Uo.
35 Commins, 2014, 68–72. o.
36 Valeri, 2011, 19–20. o.; Al-Khalili, 2009, 14. o.
37 Szaíd szultán uralkodásáról lásd: Al-Khalili, 2009, 15–64. o.; Valeri, 2011, 

135–139. o.
38 Az egyesítés nemcsak a nizvai központú imamátus felszámolását jelentette, 

hanem a Szaúd-Arábiával a Buraimi-oázissal kapcsolatos, az 1950-es évek-
ben pattanásig feszült határviták rendezését is.

39 Ami a gyakorlatban is mutatja azt a neoliberális elvárást, amelynek értelmé-
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országok és a nagyhatalmak is elismerték volna Nizva államiságát, 
Omán végleg elvesztette volna befolyását a központi területeken. 
A szultanátus és az imamátus közötti harcok az évtized végére 
gyakorlatilag véget értek, ám a politikai és diplomáciai csata még 
majdnem másfél évtizedig elhúzódott.

A belső, konzervatív ománi törzsek mellett az 1960-as évektől 
Maszkatnak egy újabb kihívással, a dzofári marxista lázadással is 
szembe kellett néznie.40 Az ország délnyugati, Jemennel szom-
szédos régiója, Dzofár, Szaíd szultán konzervatív fiskális politikája 
következtében (a többi régióhoz képest is) korlátozott forrásokkal 
rendelkezett. Az emiatt ott nagyon népszerűvé vált, a központi 
kormány ellen harcoló mozgalom – amely eleinte Dzofári Felsza-
badítási Front, majd az Arab-félsziget Felszabadításának Népi 
Frontja (AFFNF) néven tevékenykedett – az 1970-es évek közepé-
ig erőteljes kihívást jelentett Maszkat számára. A forradalmi erők 
nemcsak a marxista Dél-Jemenből és a keleti blokk országaiból 
kaptak segítséget, de meglepő módon Szaúd-Arábiától is, amely 
– a kommunizmustól való félelme ellenére – a két uralkodócsa-
lád közötti történelmi feszültségek metszetében tekintett rájuk. Az 
ománi szultán mellett viszont Nagy-Britannia és Irán sorakozott 
fel, ennek köszönhetően 1975-re sikerült levernie a lázadást.

Az imamátus és Dzofár kettős fenyegetése megtépázta Szaíd 
szultán sikerességének megítélését, ráadásul az uralkodó az el-
lene 1966-ban szervezett, sikertelen merényletet követően csak 
ritkán szerepelt nyilvánosan. Az ország egyben tartására képtelen 
uralkodó előnytelen helyzetét kihasználva fia, Kábúsz bin Szaíd Ál 
Szaíd vette át a hatalmat. 

ben a nemzetközi szervezeti tagság védelmet tud nyújtani a kisállamok szá-
mára a szuverenitásuk elismertetése/tiszteletben tartatása kapcsán. Nizva 
igyekezett az arab nacionalizmust felhasználni a támogatás megszerzése 
céljából.

40 Az egész bekezdés forrása: Al-Khalili, 2009, 56–64. o.
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2.3. A modern Omán bel- és külpolitikája (1970–2017)

A ma ismert, modern Ománi Szultánság Kábúsz szultán hatalom-
ra jutásával jött létre. Az uralkodó (a britek segítségével) az egész 
ország területén konszolidálta a hatalmát, átnevezte az államot 
(elhagyta belőle a Maszkatra való utalást),41 beszédeiben pedig 
többször is utalt az „ománi reneszánszra” (al-nahda al-ománijja).42 
Uralkodásának eddigi 47 éve alatt Kábúsz szultán a közel-keleti 
politikának ha nem is látványos, de egyértelműen meghatározó 
formálójává változtatta az országot, amely szomszédjaitól eltérő 
magatartást tanúsított a térség legnagyobb horderejű válságai-
ban, mellyel hozzájárult azok kimeneteléhez.

Omán külpolitikai fellépésének alapját az ország történelmi 
tapasztalatai határozzák meg. Ennek megfelelően úgy vélik, a sta-
bil (nemzetközi) hatalom nem kizárólag a materiális erőforrásokon 
alapul, hanem két, immateriálisnak nevezhető „erőforráson”.

Egyrészt tudták, hogy az ország társadalmának egyben tartá-
sa (a közel-keleti rendszerből adódó jellegzetességeknek megfe-
lelően) mindig kritikus jelentőségű volt az ománi történelem során, 
ezért amennyiben a lakosságon belül a törzsi ellentétek dacára si-
kerül fenntartani a kohéziót, akkor Maszkat meg tudja akadályozni, 
hogy külső szereplők avatkozzanak be az ország sorsába, ame-
lyek – kihasználva az ellentéteket – aláásnák a központ hatalmát. 
Tehát bármilyen külső, a nemzetközi színtéren betöltött szerep 
felvétele csak a stabil hátország megteremtésével képzelhető el.

Ennek érdekében Kábúsz szultán intenzív nemzetépítésbe 
kezdett, amely során a törzsi identitás tiszteletben tartása mellett 
igyekezett elsődlegessé tenni az „omániság” érzését. A hetero-
gén társadalmi környezetben ez a központi hatalom megőrzése 
érdekében tett lépés elsődleges jelentőségű volt. A nemzetépítés 
legfontosabb eszközévé a következő politikák váltak:

41 Al-Khalili, 2009, 80. o.
42 Rabi, 2016, 87–89. o.
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• Oktatás. A viszonylag fiatal ománi társadalomban43 az ok-
tatás révén lehetőség nyílt a lakosság jelentős részének 
átadni a rezsim fennmaradását (is) biztosító identitásele-
meket. Ezek – első ránézésre talán meglepő módon – nem 
hangsúlyozták az ibádi vallást, sokkal inkább az általános 
muszlim identitást, hiszen ellenkező esetben önkéntele-
nül is előtérbe került volna az imamátus emléke, az or-
szág megosztottságának egyik legerősebb szimbóluma.

• Az olajjövedelmek újraosztása. A rezsim a Perzsa-öböl-
ben megszokott módon, az olajjövedelmek újraelosztása 
révén viszonylag magas életszínvonalat tudott biztosítani 
az állampolgárok számára, akik ezért (a ki nem mondott 
alku keretében) lemondtak a politikai részvételről.

• Korlátozott liberalizációs reformok. Kábúsz szultán az 
1990-es években – szomszédjaihoz hasonlóan – több 
óvatos politikai liberalizációs reformot is életbe léptetett. 
1991-ben létrehozták a Konzultatív Tanácsot (madzslisz 
as-súra), az 1996-os alkotmányerejű rendeletben pedig 
garantálták az alapvető emberi jogokat. E lépések folyo-
mányaként értelmezhetjük a nők politikai részvételének 
2000-es évekbeli fokozatos növelését.44

• Letartóztatások és karhatalmi fellépés. Kábúsz szultán 
az uralkodása során többször is alkalmazott erőszakot 
a társadalmi kohézióra veszélyesnek tartott személyek 
és mozgalmak ellen. A dzofári lázadás leverése mellett 
2005-ben a mérsékelt iszlamizmussal és az imamátus 
visszaállításának kísérletével vádolt tüntetők, 2011-ben 
pedig az „arab tavasz” helyi mozgalmaival szemben lép-
tek fel a karhatalmi erők.45

43 A lakosság 35 százaléka 15, 49 százaléka 20 év alatti. Valeri, 2011, 155. o.
44 A Konzultatív Tanács ráadásul a GCC-n belül viszonylag széles körű, bár kor-

látozott törvényhozási funkciókkal is rendelkezik. Neil, 2012, 57–58. o.
45 Az ománi „arab tavaszról” lásd: Matthiesen, 2013, 112–115. o.
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Másrészt Kábúsz szultán azt is felismerte, hogy Maszkat 
– részben korlátozott materiális erőforrásai következtében – kép-
telen egyedül fenntartani a hatalmát, így kénytelen külső nagy-
hatalmakkal együttműködni, és őket az állam fennmaradásában 
érdekeltté tenni. Ennek köszönhető, hogy Omán a britek, majd az 
1990-es évektől az amerikaiak Perzsa-öböl térségében való ka-
tonai jelenlétének elsődleges támogatójává vált.46 Ez a stratégiai 
megfontolás ugyanakkor nem késztette Maszkatot arra, hogy akár 
London, akár Washington érdekeit teljes mértékben tiszteletben 
tartsa, és kizárólag azok mentén értelmezze a saját fellépését: az 
elmúlt évtizedekben többször is vitába, ellentmondásba keveredett 
a nagyhatalmakkal, gyakran nyíltan vagy diplomáciai csatornákon 
bírálta őket – ami ellentmondani látszik a kisállamok hagyományos 
bandwagon-stratégiájának (lásd a bevezető tanulmányt).

Omán erre a két immateriális erőforrásra (a társadalmi kohé-
zió fenntartása és a külső nagyhatalmakkal való kapcsolatépítés) 
alapozva folytatta külpolitikáját, amelyet leginkább óvatos pragma-
tizmusként tudunk jellemezni.47 Diplomáciai téren a modern Közel-
Kelet szinte összes nagyobb konfliktusában igyekezett ott lenni 
– legyen szó a három öbölháborúról, az iráni atomvitáról, a pa-
lesztin–izraeli konfliktusról –, közvetítőként a békés megoldások 
felé terelni a résztvevőket. Számos kérdésben a szomszédjaiétól 
egészen eltérő álláspontot képviselt. Többek között:

• az 1979-es iráni iszlám forradalom ellenére kitartott az 
Iránnal való kapcsolatok fenntartása mellett (például a 
dzofári lázadás leverésében Teherán által nyújtott segít-
ség miatt),48 és a GCC tagállamai közül később is talán 
Omán áll(t) a legközelebb a perzsa országhoz;49

• az iráni–iraki háborút követően bírálta az amerikai „ket-
tős feltartóztatás” politikáját (amely Teherán és Bagdad 

46 Valeri például azt írja, a perzsa-öbölbeli országok közül Omán „Nagy-Britan-
nia legrégibb barátja”. Valeri, 2011, 151. o.

47 Rabi, 2016, 87–89. o.
48 Valeri, 2011, 152. o.
49 Teitelbaum, 1998.



Szalai Máté A KISÁLLAMI ELMÉLETEK ALKALMAZHATÓSÁGA

253

regionális elszigetelését célozta),50 és olyan biztonsági 
rendszert akart kiépíteni a Perzsa-öbölben, amely magá-
ban foglalja (a GCC tagállamai mellett) Irakot és Iránt is;51

• az 1990-es években diplomáciai úton nyitott Izrael felé, 
gyakorlatilag elfogadva a zsidó állam létezését, azt meg-
előzően pedig – az arab államok túlnyomó többségétől 
eltérően – támogatta Egyiptomnak az 1970-es évekbeli 
Izrael felé történt nyitását;52

• a 2003-as iraki háborút megelőzően igyekezett közvetí-
teni Szaddám Huszein rendszere és az Egyesült Államok 
között. Ennek elemeként 2002-ben Kábúsz szultán egy 
levelet kapott az iraki elnöktől,53 amelynek a pontos tartal-
mát a mai napig nem ismerjük, mindenesetre az elemzők 
szerint valamilyen, a Washingtonnal való megállapodásra 
vonatkozó javaslat szerepelhetett benne;54

• a 2000-es évek folyamán a GCC tagállamaival szemben 
is kiállt Iránnak az atomenergia békés célú felhasználá-
sához való joga mellett, és a szultán az amerikai–iráni 
feszültségek erősödése során is stratégiainak nevezte az 
ománi–iráni kapcsolatokat;55

• Kábúsz szultán és elődei mindig gyanakodva tekintettek 
a szaúdi befolyásra, és igyekeztek korlátok közé szorítani 
Rijád hegemóniáját az Arab-félszigeten. A hideg bilaterá-
lis viszony gyökerei leginkább a történelmileg létezett tör-
zsi vetélkedésekre, valamint a szaúdi uralkodócsalád ál-
tal a dzofári lázadóknak nyújtott támogatásra vezethetők 
vissza. Ennek ellenére Omán nem érdekelt a konfliktusos 

50 Al-Khalili, 2009, 100–109. o.
51 Ez a szándék már az 1970-es években is megmutatkozott, például az 1976-os 

maszkati konferencián, amelynek célja egy ilyen architektúra létrehozása volt. 
Legrenzi, 2011, 24. o.

52 Valeri, 2011, 153. o.
53 KUNA, 2002.
54 Al-Khalili, 2009, 118–124. o.
55 Uo.; Rabi, 2016, 87–89. o.
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viszonyban, nem kíván részt venni a szaúdi–iráni hatalmi 
versengésben, és (különösen az elmúlt években) kimaradt 
több, Szaúd-Arábia által hirdetett projektből is (például a 
2015-ben kezdődött jemeni beavatkozásból vagy a Rijád 
vezette, terrorellenes muszlim koalícióból).56 Az uralkodó 
ráadásul egészségügyi okokra hivatkozva kihagyott több 
GCC-csúcstalálkozót,57 köztük 2016 végén megtartottat 
is,58 amit sokan a szaúdiakkal szembeni kiállásként értel-
meztek. Éppen ezért volt kényes politikai kérdés az „arab 
tavasz” éveiben az Ománnak juttatott, 20 milliárd dolláros 
szaúdi támogatás, amelyet Maszkat igyekezett a lehető 
legrövidebb időn belül visszafizetni;59

• az „arab tavasz” kirobbanását követően az ottani polgár-
háború ellenére is fenntartotta kapcsolatait a szíriai kor-
mánnyal,60 így tudta az Egyesült Államok üzenetét átadni 
Bassár al-Aszad kormányfőnek;61

• közvetítőként lépett fel számos politikai és katonai konflik-
tusban, például az 1994-es és a 2011-es jemeni polgár-
háborúban,62 illetve a 2010-es években, Irán és a nemzet-
közi közösség között.63

3. Omán külpolitikájának értelmezése
a kisállami tanulmányok szemszögéből

Kábúsz szultán külpolitikája egyértelműen különbözött a szomszéd-
jaiétól, és ez a különbözőség nem magától értetődő. Az alábbiakban 
a kisállami tanulmányok három legfontosabb elméleti iskolájának 
56 Al-Monitor, 2015; Neubauer, 2016.
57 Roberts, 2015, 28–30. o.
58 Oman Daily Observer, 2016.
59 Valeri, 2011, 155. o.
60 Kausch, 2016.
61 Neubauer, 2016, 1. o.
62 Valeri, 2011, 152–153. o. Omán az egyetlen GCC-tagállam, amely kapcso-

latban áll a Szaúd-Arábia és szövetségesei által iráni kapcsolatokkal vádolt 
húszi mozgalommal is. Neubauer, 2016, 4–5. o.

63 Neubauer, 2016; Ehteshami, 2015, 16–17. o.
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(neorealizmus, neoliberalizmus, konstruktivizmus) keretében igyek-
szem értelmezni az ománi külpolitikai stratégiát – mind a külpolitikai 
determinánsok, mind a választott viselkedésminta kapcsán.

A neorealizmus összességében átfogóan, megfelelő pon-
tossággal képes értelmezni az ománi külpolitikát, még ha talán 
kicsit leegyszerűsítve is. Első ránézésre kisállamként Omán mesz-
szemenőkig ki van szolgáltatva hatalmas szomszédjának, Szaúd-
Arábiának; ebben, szisztematikus értelemben, nem különbözik a 
GCC többi kisállamától. A köztük lévő különbséget két, geopolitikai 
jellegű tényező adja. Egyrészt a szultanátus ellenőrzi a Hormuzi-
szoros „arab” (délnyugati) partját, ami együttműködésre készteti/
kényszeríti az országot az öböl másik felét birtokoló Iránnal.64 Eb-
ből a tényezőből levezethető részint az Iránnal való kapcsolatok 
mélysége, részint a vele ellenséges Szaúd-Arábia korlátozott tá-
mogatása. Ráadásul Omán Jemen szomszédjaként sokkal inkább 
kiszolgáltatott az ottani eseményeknek (amit a dzofári marxista 
mozgalom Dél-Jemennel való kapcsolatai is bizonyítottak) – ez 
pedig megmagyarázza Maszkatnak a GCC-től való, a jemeni ese-
mények kapcsán megnyilvánult különállását. Ha elfogadjuk azt a 
neorealista alapvetést, hogy a nagyhatalmakhoz fűződő viszony 
határozza meg egy kisállam mozgásterét, akkor érthető Ománnak 
az amerikai és a brit jelenlét növelésére való törekvése: a törékeny 
szaúdi–iráni kapcsolatok miatt Maszkat stabilizáló szereplőként 
tekint a nyugati nagyhatalmakra.

Külpolitikai stratégiáját tekintve – David Vital klasszifikáció-
ja alapján – Omán a status quo fenntartására törekvő, defenzív 
magatartást tanúsít. A Kábúsz szultán hatalomra kerülése utáni 
években a jelentős belső instabilitás következtében az országnak 
nagy volt a stresszérzékenysége (bár nem a modernitás mérté-
kéből következően, ahogyan azt Patrick J. McGowan és Klaus-
Peter Gottwald leírta [lásd a bevezető tanulmányt]), így kénytelen 
volt először a belső viszonyait megváltoztatni a külső beavatkozás 
64 Ez a narratíva jelenik meg többek között a következő írásokban is. Al-Khalili, 

2009, 85–90. o.; Matthiesen, 2013, 118. o.
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korlátozása céljából (ún. beleegyező magatartás). Ez a gondolat 
kimondottan is része az ománi külpolitikának, hiszen mivel a kül-
ső és a belső szféra közötti határvonal nem erős, a nemzetközi 
instabilitás az ország kitettsége miatt belső instabilitást eredmé-
nyezne.65

A szövetségkötési politikát tekintve Omán a védelmi szfé-
rában az általa legerősebbnek tartott nyugati nagyhatalmakkal, 
Nagy-Britanniával és/vagy az Amerikai Egyesült Államokkal mű-
ködik együtt, a regionális politikában azonban rendszerint egyen-
súlyozásra törekszik.

A neoliberalizmus az ománi külpolitikai stratégiát nem tudja 
pontosan leírni, annak kiváltó okait viszont képes értelmezni. A kis-
államokhoz – a neorealizmushoz hasonlóan – determinisztikusan 
hozzáálló elméleti iskola a belső és külső intézményi környezettel, 
illetve a társadalmi stabilitással magyarázza a kisállamok visel-
kedését, ami Omán esetén kifejezetten erős értelmezési keretet 
biztosít: az államiság kialakulásának módjából és az ország tör-
ténetéből adódóan társadalma a szomszédjainál heterogénebb, 
instabilabb, és ez a történelem folyamán több polgárháborút és 
hatalmi harcot eredményezett. Ennek következtében a maszkati 
kormány elsődleges célja a belső stabilitás fenntartása maradt, 
amit Iránnak a nemzetközi rendszerből történt kizárása, az irá-
ni–szaúdi szektariánus ellentétek, illetve a fokozódó jemeni pol-
gárháború nagymértékben hátráltat(ott). Külpolitikájában azonban 
Omán nem folytatott kifejezetten neoliberális stratégiát: bár több 
kísérlete is volt egy inkluzív biztonsági rendszer létrehozására, 
azok szinte kizárólag a védelmi szférára terjedtek ki. Nem igyeke-
zett kihasználni a komplex interdependenciákat,66 és nem állt ki a 
GCC gazdasági integrációja mellett.

65 Valeri, 2011, 152. o.
66 Bár hozott létre szuverén befektetési alapot, az nem tölt be olyan kiemelke-

dő szerepet, mint például Szaúd-Arábia, Katar vagy az EAE esetén. Bahgat, 
2012, 221. o.
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A konstruktivista értelmezési keret, akárcsak a neorealizmus, 
széles körben alkalmazott Omán külpolitikájának leírására. Egy-
részt az ománi társadalom sajátos értékei, identitása nagymér-
tékben meghatározták a nemzetközi fellépését. Uzi Rabi szerint 
az országnak „mint egy agresszív szomszédok által körbevett kis-
államnak a túlélése a külpolitikára való … ibádi hatásoknak kö-
szönhető”,67 amelyek miatt Maszkat számtalan alkalommal akart 
és tudott is betölteni közvetítői szerepet. Omán szövetségkötési 
politikája emellett igazolja Dan Reiter kutatásait is,68 amelyek sze-
rint az egyes (kis)államok nem a realizmus által megjósolt költség-
haszon elemzés, hanem a saját történelmi tapasztalataik alapján 
kötnek szövetségeket (ún. tanulási elmélet). Látszólag Kábúsz 
szultán sosem felejtette el, hogy Nagy-Britannia és Irán támo-
gatta a dzofári lázadás leverését, miközben szomszédjainak egy 
része (élükön Szaúd-Arábiával) a marxista felkelőknek segített. 
Az elméletnek ugyanakkor ellentmondanak az 1990-es években 
egyre szorosabbá vált amerikai kapcsolatok: Washington ugyanis 
az 1950-es években, a szaúdi–ománi határviták során Rijádot tá-
mogatta.69 Továbbá Victor Gigleux megközelítése is alkalmazható 
Ománra annyiban, hogy Maszkat viselkedését nagyban megha-
tározza egyrészt az öndefiníciója, másrészt pedig az, ahogyan a 
környezete az országra tekint.70 Mindkettő alapja ugyanis Omán 
különlegessége és az Arab-félsziget államaitól való különállása, 
társadalmának heterogén, „óceáni birodalmi” jellege. Ez a különál-
lás az alaptörvény megfogalmazásában is tetten érhető: az ománi 
alkotmányban ugyanis – az Arab-félszigeten egyedülálló módon – nem 
szerepel utalás arra, hogy az ománi nép az arab nemzet részét 
képezi.71 (                                                      )

67 Rabi, 2016, 87–88. o.
68 Reiter, 2006.
69 Al-Khalili, 2009, 22–34. o.
70 Gigleux, 2016.
71 Az alaptörvény szerint Omán „arab, iszlám és független állam” ugyan, a hi-

vatalos nyelv pedig az arab, mégsem szerepel benne a GCC-tagállamok ha-
sonló dokumentumaiban kiemelt helyen található mondat, miszerint az ország 
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Az ománi külpolitikai stratégia a megvalósult formájában is 
megfelel a konstruktivista elvárásoknak. A gyakori közvetítés-
sel Maszkat a virtuális megnagyobbítás stratégiáját alkalmazza, 
a konfliktusok békés rendezésével, a be nem avatkozás elvének 
hirdetésével pedig a nemzetközi normatív környezetet igyekszik 
átalakítani.

A három elméleti iskola közül tehát a neorealizmus és a konst-
ruktivizmus szolgál a legjobb értelmezési kerettel Omán külpolitiká-
jának elemzéséhez. Ezek azok, amelyek mind az ország nemzet-
közi magatartásának okait, mind annak gyakorlati megvalósulását 
képesek kontextusba helyezni és értelmezni. Véleményem szerint 
azonban a Maszkat és szomszédjai közötti eltérésekre a konstruk-
tivizmus sokkal mélyebb választ tud adni – a Hormuzi-szoros ön-
magában nem tud minden ománi külpolitikai döntést megmagya-
rázni. A belső és külső normatív környezet, az ománi identitás és 
nemzeti szerepkoncepció világos és egyenletes narratívát biztosít 
az ország történelmének leírásához, ugyanakkor megfelelő kuta-
tások hiányában a konstruktivista elemzési keret (más esetekhez 
hasonlóan) kizárólagos alkalmazása módszertani akadályokba üt-
közhet.

4. Konklúzió

E fejezet célja az volt, hogy egy esettanulmányon keresztül ösz-
szehasonlítsa a kisállami elméleti iskolák gyakorlati alkalmazható-
ságát és az immateriális erőforrások szerepét, valamint felhívja a 
figyelmet a teoretikus keretek rugalmas használatának a fontossá-
gára. Az első részében leírt, a régió jellemzőiből eredő kikötések 
nélkül a kisállami elméletek – a nyugati társadalomfejlődésre ala-
pozott legtöbb módszerhez hasonlóan – pontatlanul, korlátozot-
tan tudnák csak leírni a kategóriába tartozó közel-keleti országok 
viselkedését.

lakossága az arab nemzet részét képezi. Lásd például: Kuvaiti Alaptörvény, 
2017; Ománi Alaptörvény, 2017.
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Ugyanakkor fontos megjegyeznem, hogy döntésemmel már 
automatikusan számításba vettem a konstruktivizmus által hang-
súlyozott nemzetközi normatív környezetet, amely torzíthatott 
a három elmélet összehasonlításának a kivitelezésén. Ebből a 
szempontból nem meglepetés, hogy a konstruktivizmus bizonyult 
a legjobb magyarázó elméletnek a három vizsgált iskola közül. A nem 
nyugati régiókban található kisállamok esetén mégis ajánlatos ezt 
a megközelítést alkalmazni, hiszen ebből az elméleti alapból kiin-
dulva tud az elemző a leginkább reflektálni az általa alkalmazott 
módszerek korlátjaira, pontatlanságaira.
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Az OECD DAC-hoz tartozó kisállamok
normakövető és -alkotó szerepe a fejlesztési 

együttműködés normáinak tükrében
Szabó Krisztina

Összefoglalás: A tanulmány azt vizsgálja, hogy a donorországokat 
tömörítő legnagyobb szervezethez, az OECD Fejlesztési Támoga-
tási Bizottságához (DAC) tartozó kisállamok segélyezési gyakor-
latát mennyiben jellemzi a normakövetés, és hogy a kisállamok-
nak milyen szerepük van a nemzetközi segélyezést meghatározó 
normák alakításában. A tanulmány a fejlesztési együttműködés 
(nemzetközi segélyezés) területén irányadó négy norma – a tulaj-
donosi szemlélet, az eredményközpontúság, a fejlesztési partner-
ség, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság – vizsgálatá-
ra fókuszál. A fősodorba tartozó nézetekkel ellentétben – melyek 
szerint a kisállamok korlátozott erőforrásaik miatt nem képesek a 
külpolitika részeként értelmezhető segélyezés területén meghatá-
rozó szereplőkként jelen lenni – a tanulmány azt bizonyítja, hogy a 
kisállamok mint normaalkotó szereplők vesznek részt a nemzetkö-
zi segélyezési rendszerben, amelynek normakövető magatartásu-
kon és a saját jó gyakorlatukon keresztül szereznek érvényt.

Abstract: This article supports growing calls to recognise the role of 
small states in the realm of development cooperation (or traditionally 
saying in the realm of foreign aid). By focusing upon small state 
donors – those who are members of the organisation of the largest 
funders of aid, of OECD Development Assistance Committee – 
the study claims that small state donors have consistently and 
actively sought to influence the whole development cooperation 
system by establishing and strengthening development norms. 
This paper aims at monitoring the implementation of the Busan 
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Partnership development norms (ownership, focus on results, 
partnerships, transparency and shared responsibility norms) to 
elucidate the norm-following nature of small states. The study 
argues that a norm-following small state donor is able to act as 
norm-entrepreneur, which is a role legitimised and supported 
through various soft-power means. The paper while does not deny 
the realist perspective about the importance of material resources, 
gets closer to the constructivist account in assessing the potential 
small state donors have for influence in foreign aid regime.

Az elmúlt évtizedekben egyre több tudományos kutatás1 
fókuszába került az ún. kisállamok viselkedésének, hely-
zetének, lehetőségeinek és korlátainak a megértése és 

egységes keretbe rendezése. A kisállami tanulmányok fősodrába 
tartozó kutatók arra a konszenzusra jutottak, hogy egy kisállam jel-
lemzően puha hatalmi eszközökön keresztül érvényesíti a külpoli-
tikai akaratát. Ilyennek tekinthető például a kisállamok nemzetközi 
normakövetése és normaalakítása.

Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a donorországokat tömö-
rítő legnagyobb szervezethez, az OECD Fejlesztési Támogatási 
Bizottságához (Development Assistance Committee, DAC) tartozó 
kisállamok segélyezési gyakorlatát mennyiben jellemzi a normakö-
vetés, és hogy milyen szerepük van a kisállamoknak a nemzetközi 
segélyezést meghatározó normák alakításában.

A tanulmány hipotézise szerint az OECD DAC kisállamok 
által folytatott segélyezést nagyfokú normakövetés jellemzi, 
amit a kisállamok a normaalkotó szerepük legitimálására hasz-
nálnak. A fősodorba tartozó nézetekkel ellentétben azt kívánom 
bizonyítani, hogy a kisállamok mint normaalkotó szereplők vesz-
nek részt a nemzetközi segélyezési rendszerben, s a kialakított 
mintának normakövető magatartásukon és a saját jó gyakorlatu-
kon keresztül szereznek érvényt.
1 Lásd: Bissessar, 2004; Ingebritsen, 2006; Bergman-Rosamond, 2009; Smith 

és Lee, 2010; Steinmetz, 2016.
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A tanulmány a jelenlegi segélyezési rendszert meghatározó 
négy norma vizsgálatára fókuszál. E normákat a tulajdonosi szem-
lélet, az eredményközpontúság, a fejlesztési partnerség, valamint 
az átláthatóság és elszámoltathatóság jelenti, amelyeket a fej-
lesztési együttműködés iránti nemzetközi elköteleződés jegyében 
rendezett magas szintű fórumon, a puszani csúcson (Dél-Korea, 
2011) fogadták el.

A téma relevanciáját többek között az adja, hogy Magyaror-
szág 2017 januárjában csatlakozott az OECD DAC szervezethez, 
így ez évtől hazánk – kisállamként – OECD DAC donorországként 
folytatja a segélyezési politikáját.

A tanulmány a bevezetőt követő 1. részben definiálja a tanul-
mány alapjait képező legfontosabb fogalmakat. A 2. részben be-
mutatja a kisállamok külpolitikai lehetőségéről alkotott uralkodó tu-
dományos nézeteket; azzal a céllal, hogy a tanulmány kontextusát 
megteremtse, valamint annak a tudományos állásponthoz képest 
elfoglalt helyét kijelölje. A 3. rész bemutatja a puszani normákat, 
illetve a normák kontextusát, majd a 4. részben hat mérőszám se-
gítségével értékeli, hogy az OECD DAC kisállamok mennyiben és 
miként követik a puszani normákat. Végül az 5. rész célja a kisál-
lamok puszani csúcson betöltött normaalakító szerepének bemu-
tatása és értékelése.

1. Fogalmi tisztázás

A következő rész célja a tanulmány négy kiemelt fogalom – OECD 
DAC, segély, OECD DAC kisállam és puszani normák – tisztázása.

Az OECD DAC rövidítés a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD) Fejlesztési Támogatási Bizottságát 
(Development Assistance Committee, DAC) takarja. Az OECD 
DAC 1960-ban jött létre, azzal a céllal, hogy a donorországok segé-
lyezési politikáját támogassa és koordinálja. Ez a donorországokat 
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tömörítő legnagyobb szervezet, melynek harminc tagja van; a leg-
utóbbi belépő éppen hazánk volt, 2017 januárjában. Fontos meg-
jegyezni, hogy a segélyezési normakövetést és normaalkotást 
nem lehet valamennyi kisállamra általánosítani, hiszen a hipotézis 
szempontjából pozitívan torzított mintát vizsgálunk. A DAC-tagság 
ugyanis némi (pl. intézményi, jogi, gazdasági) fejlettségi szintet kö-
vetel meg a kisállamoktól, tehát a kisállamok közül a „legerőseb-
beket” vizsgáljuk; azokat, amelyek relatíve nagyobb potenciállal 
rendelkeznek ahhoz, hogy sikeresen véghez vigyék a normaköve-
tő és normaalkotó stratégiájukat.

A tanulmány során segély alatt az OECD DAC által megalko-
tott hivatalos fejlesztési segélyt (official development assistance, 
ODA) kell érteni, ami olyan koncessziós, azaz a piaci viszonyoknál 
kedvezőbb feltételű erőforrástranszfert jelent a donor és a reci-
piens között, amely fejlesztési, illetve szegénységcsökkentési cé-
lokat szolgál.2 Ahhoz, hogy egy transzfer ODA-nak minősüljön, 
három kritériumnak kell teljesülnie:

• hivatalos úton, azaz kormányzati szektorok között történ-
jen az erőforrás-átvitel;

• fejlesztési vagy szegénységcsökkentési célokat szolgáljon;
• legalább 25 százaléka vissza nem térítendő adomány 

legyen.

Az OECD DAC kisállam fogalom megalkotásához szám-
szerűsíthető, kvantitatív alapú definíciós elemeket használunk, 
amelyeket az OECD DAC szervezeten belül értelmezünk, tehát 
relativizáljuk azokat. A DAC kisállam abszolút fogalomnak tekint-
hető abban az értelemben, hogy a szakirodalom által javasolt 
kvantitatív változók mentén vizsgálódunk, a népesség nagyságát, 
a gazdasági mutatók közül pedig a GDP-t és a GNI-t alapul véve. 
Az abszolút számokat abban az értelemben relativizáljuk, hogy 
a tagországok kvantitatív ismérveit egymáshoz viszonyítva értel-
mezzük. Azon tagországokat tekintjük OECD DAC kisállamoknak, 
2 Szent-iványi, Vári és Paragi, 2007.
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amelyek az egy-egy ismérv alapján összeállított listán az utolsó 
14 hely3 valamelyikét foglalják el – azaz az egyes listák második 
feléhez tartozó országokat.

Ha a lakosság nagysága szerint rendezzük sorba a tagorszá-
gokat (1. táblázat), akkor Portugáliát, Magyarországot, Svédorszá-
got, Ausztriát, Svájcot, Dániát, Finnországot, Szlovákiát, Norvégi-
át, Írországot, Új-Zélandot, Szlovéniát, Luxemburgot és Izlandot 
találjuk az utolsó 14 helyen.

A gazdasági értelemben vett kategorizáláshoz a GDP- és a 
GNI-mutatót vesszük alapul. A GDP-besorolás alapján (1. táblá-
zat) Norvégiát, Ausztriát, Dániát, Írországot, Finnországot, Portu-
gáliát, Görögországot, Csehországot, Új-Zélandot, Magyarorszá-
got, Szlovákiát, Luxemburgot, Szlovéniát és Izlandot tekinthetjük 
kisállamnak. 

A GNI alapján történő sorba rendezéskor némileg megválto-
zik a kisállamok csoportja: Norvégia, Ausztria, Dánia, Finnország, 
Írország, Görögország, Portugália, Csehország, Új-Zéland, Ma-
gyarország, Szlovákia, Szlovénia, Luxemburg és Izland kerül a 
lista második felébe. Az OECD DAC szervezet a tagállamok GNI 
nagyságához képest határozta meg a segélyezésre fordított ösz-
szeg javasolt nagyságát. Ennek értelmében a donoroknak a GNI-
jük 0,7 százalékát kell segélyekre fordítaniuk. Azonban a legtöbb 
OECD DAC tagállam nem teljesíti a GNI alapján meghatározott 0,7 
százalékos célt. Ha a 0,7 százalékot vesszük küszöbértéknek, ak-
kor a saját erőforrásaikhoz képest a kisállamok közül Svédország, 
Norvégia, Luxemburg és Dánia teljesít a legjobban (1. ábra).

3 A vizsgálódás alapját 29 tagállam képezi. A 30 tagállam közül az Európai Uni-
ót figyelmen kívül hagyjuk, mert azt nem kezelhetjük államként.
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1. ábra4

A DAC-tagok GNI-arányos fejlesztési támogatása 2015-ben 
(ODA/GNI, %)

Összefoglalva azt az államot tekintjük DAC kisállamnak, 
amely a kortárs államiságfogalom kritériumait teljesíti, és az ab-
szolút attribútumok alapján történő sorba rendezéskor az OECD 
DAC kontextusában értelmezve legalább két kvantitatív ismérv 
alapján az utolsó 14 hely valamelyikét foglalja el.

Végül fontos bemutatni a 2011-es puszani csúcs eredménye-
it és a tanulmány alapját képző normák hátterét is. A szakiroda-
lomban egyre elterjedtebb a fejlesztési segély helyett a fejlesztési 
együttműködés (development cooperation) kifejezés használata. 
Ennek elsődleges oka, hogy a segélyezés egyoldalú, paternalista, 

4 Forrás: OECD, 2017.
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alá-fölé rendeltségi kapcsolatot feltételező kifejezés,5 míg a fej-
lesztési együttműködés olyan, a donor és a recipiens ország kö-
zötti kooperációra utal, amely az adományozó és a fogadó ország 
közti egyenrangú, partneri viszonyt valósít meg.

A fejlesztési együttműködés iránti nemzetközi elköteleződés 
jegyében négy magas szintű fórumot rendeztek az elmúlt szűk két 
évtizedben: 2003-ban Rómában, 2005-ben Párizsban, 2008-ban 
Accrában és legutóbb 2011-ben, Puszanban. A puszani megálla-
podás keretein belül jött létre az ún. Hatékony Fejlesztési Együtt-
működési Globális Partnerség (Global Partnership for Effective 
Development Cooperation, GPEDC), amelynek célja a fejlesztési 
együttműködés megerősítése, a tudástranszfer támogatása és 
elősegítése, valamint a fejlesztési együttműködéshez szükséges 
normák kijelölése. A globális partnerség a fejlesztési együttműkö-
déssel kapcsolatos gondolkodásmódban bekövetkezett paradig-
maváltást jelzi. A nemzetközi közösség a segélyhatékonyságtól a 
fejlesztési hatékonyság felé fordult, valamint az Észak–Dél, azaz 
az adományozó–fogadó országokat megkülönböztető szemlé-
letmódtól egy olyan modell felé történt elmozdulás, amely a nem 
segélyezési jellegű finanszírozási módozatokra és partnerségekre 
koncentrál. A GPEDC keretein belül a nemzetközi közösség négy 
fő normát fogadott el: a tulajdonosi szemlélet, az eredményköz-
pontúság, a fejlesztési partnerség, illetve az átláthatóság és elszá-
moltathatóság normákat.

2. A tanulmány helyzete a tudományos kontextusban

Amennyiben a kisállam külpolitikáját – így a külpolitika részeként 
értelmezhető segélyezését – meghatározó tényezők és változók 
áttekintését egy skálán értelmezzük, amelynek egyik végpontja je-
löli a teljes kiszolgáltatottságot (determinizmus), a másik végpontja 
pedig a teljes cselekvési szabadságot (voluntarizmus), úgy a jelen 

5 Degnbol-Martinussen és Engberg-Pedersen, 2003.
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tanulmány eltávolodik a neorealisták által kijelölt „determinizmus” 
végponttól, és a konstruktivista hagyományok mentén némileg el-
mozdul a „voluntarizmus” végpont felé.

A realista és a neorealista teóriák sokáig uralták a nemzetközi 
kapcsolatok és a nemzetközi politikai gazdaságtan diszciplínát,6 
azonban mára egyértelművé vált, hogy az e tudományágak által 
vizsgált területek alakulását nem csupán a nagyhatalmak és a 
köztük lévő dinamika határozza meg. A realista és a neorealista 
hagyományoknak megfelelően gondolkodókra jellemző, hogy az 
állam nemzetközi súlyát és hatalmát annak materiális erőforrásai, 
mérete, adottságai alapján értelmezik.7 Ebből következik, hogy a 
kisállamok perspektívái az erőforrásaik szűkössége és az ebből 
adódó, kedvezőtlen nemzetközi pozíciójuk miatt erősen korlátozot-
tak. A realisták szerint a normák szerepe és a nemzetközi kap-
csolatokra gyakorolt hatása csekély, és azok a legtöbb esetben 
valójában a nagyhatalmak érdekeivel összhangban jönnek létre. 
Ők a normákra az érdekeket szolgáló és érvényesítő eszközként 
tekintenek, ezért úgy vélik, csak a nagyhatalmak képesek norma-
alkotó szerepet betölteni.

A kisállamok lehetőségeit és korlátait taglaló irodalom spekt-
rumának másik végén találjuk a konstruktivista hagyományok 
mentén értelmezhető voluntarizmust. Az ilyen álláspontot képvi-
selő kutatók egyetértenek abban, hogy a kisállamok külpolitikáját 
nem a materiális értelemben vett erőforrásaik szabják meg (kizá-
rólag), sokkal inkább az állam identitása, az abból kialakuló sze-
repe – amit a nemzetközi közösség elvárásai és az irányadó nem-
zetközi normák8 formálnak. Nicola Smith, Michelle Pace és Donna 
Lee amellett érvel,9 hogy „ahelyett, hogy kizárólag a kisállamok 
materiális adottságaira koncentrálunk, ki kell szélesítenünk a 

6 Lee, 1999.
7 Morgenthau, 1948; Cawkwell, 2006; Alford, 1984; Harden, 1985; Briguglio, 

1995; Easter, 1999; Sutton, 2001; Lee, 2004; Payne, 2004.
8 Mosser, 2001.
9 Smith, Pace és Lee, 2005, ii–iii. o.
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látókörünket, és … olyan politikai diskurzusokat is figyelembe kell 
vennünk, amelyeknek az eredményeképpen bevezetett és elfoga-
dott prekoncepciók alakítják a nemzetközi közösség felfogását a 
kisállamokkal kapcsolatban”. Több, normatív hagyományra épü-
lő tanulmány10 szerint az államok változó identitását és az annak 
megfelelően változó szerepét a mindenkori diskurzus és a normák 
hatásán keresztül érthetjük meg.

A kérdésben álláspontom a konstruktivisták által előirány-
zott végpont felé közelít, hiszen a központi állítás szerint a DAC 
kisállamok segélyezési politikájának eszköztárát nem (csupán) a 
materiális erőforrásaik határozzák meg, hanem olyan puha hatal-
mi képességek is, amelyek a normaalkotó szerepüket erősítik és 
legitimálják. A tanulmányomban leírtak szerint a DAC kisállamok 
külpolitikájának részeként értelmezhető segélyezést nagyfokú 
normakövetés jellemzi, amely a fejlesztési együttműködés terén 
betöltött normaalkotó szerepüket támogatja.

A 2. ábra a DAC kisállamok normakövetésének és -alkotá-
sának dinamikáját mutatja be, a puszani normákra koncentrálva. 
Fontos megjegyezni, hogy e két tevékenység egy egymást kölcsö-
nösen erősítő folyamat része, s nem egy időben jól elkülöníthető 
ok-okozati viszony. A tanulmányomban azonban csak a puszani 
normákat vizsgálom, így a kisállamok részéről azok követése a 
megalkotásukat követően kezdődött, vagyis esetükben a normaal-
kotás időben megelőzi a normakövetést. Mégis, a kisállamoknak 
a puszani normákat követő magatartása általános példaként szol-
gál a normához való viszonyuk és normakövetésük értékeléséhez, 
mind a múltbeli viselkedésüket, mind a jövőben várható normák-
hoz való hozzáállásukat tekintve.

A normakövetést és a normaalkotást összekötő folyamato-
kat is egymást erősítő és visszaható tényezőkként kell kezelni. 
A nemzetközi közösségen belül létrejött fejlesztési együttmű-
ködést számos olyan külső sokk (gazdasági válságok, politikai, 

10 Shepherd, 2008; Gigleux, 2016.
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hatalmi átrendeződések, globális biztonságpolitikai fenyegetett-
ség, klímaváltozás stb.) indokolta, amelyeket csak globális össze-
fogással lehet enyhíteni. A fejlesztési együttműködés jegyében 
bevezetett puszani normák és a nemzetközi elvárások együttes 
hatása alakítja a kisállam identitását, amely a segélyezési rezsim-
ben betöltött szerepét – az állam saját szerepfelfogását, majd 
tényleges cselekedetét – határozza meg.

2. ábra11

A DAC kisállamok normakövető segélyezési magatartásának 
dinamikája

Az OECD DAC-hoz tartozó kisállamok normakövető maga-
tartása egyrészt hozzájárul ahhoz, hogy kedvező nemzetközi kép 
alakuljon ki róluk, másrészt a pozitív reputációjukon keresztül ha-
tással lehetnek a segélyezési normarendszer egészének az alaku-
lására (normatív meggyőzés), harmadrészt a nagyhatalmak által 
is jóváhagyott normák követése új szövetségkötési lehetőségeket 
teremt a kisállamok számára, végül pedig a normák alapján legiti-
málhatják a saját érdekeiket.

A tanulmány – a bemutatott ok-okozati összefüggéseket le-
szűkítve – a kisállamoknak a puszani normák követésére és azok 
alakítására irányuló tevékenységére fókuszál.

11 Forrás: Saját szerkesztés.



Szabó Krisztina AZ OECD DAC-HOZ TARTOZÓ KISÁLLAMOK

275

3. A puszani normák

Az OECD DAC-hoz tartozó kisállamok normakövető segélyezé-
sének megértéséhez elengedhetetlen egyrészt a puszani normák 
bemutatása, másrészt azok magyarázata és kontextusba ágya-
zása. Ahogy arról már szó volt, a puszani csúcs eredményeként 
létrejött GPEDC négy fő segélyhatékonysági normát – tulajdonosi 
szemlélet, eredményközpontúság, fejlesztési partnerség, átlátha-
tóság és elszámoltathatóság – jelölt ki. Most ezeket vesszük sorba.

3.1. A tulajdonosi személetre vonatkozó norma

Az ún. tulajdonosi szemléletre (ownership) vonatkozó norma értel-
mében a donorországoknak olyan célokat és fejlesztési prioritáso-
kat kell felállítaniuk, melyekkel a recipiens ország teljesen azono-
sulni tud. Ha a donorok az együttműködni kész fejlődő államokat 
bevonják a fejlődésük tervezésébe, és teret engednek annak, 
hogy az ő érdekeik, fejlesztési prioritásaik is alakítsák a projektek, 
programok kiválasztását és megvalósítását, úgy kialakul bennük a 
tulajdoni szemlélet.

A donorok sokáig ragaszkodtak ahhoz, hogy az egyes recipi-
ensekben fejlesztendő területeket és konkrét projekteket maguk 
válasszák ki, illetve a kivitelezésüket is teljes egészében ők tart-
sák kézben. Ez a gyakorlat különösen az 1970-es és az 1980-as 
évek segélyezési gyakorlatát határozta meg. A hetvenes évek-
ben a fejlett Nyugaton egyre elterjedtebb lett az a szemlélet, 
hogy a fejlődő országok problémáit kizárólag a nyugati neolibe-
rális gazdaságpolitika átültetésével lehet megoldani. A neoliberá-
lis iskola gazdaságpolitikai ajánlásait a nyolcvanas évek végén a 
Világbank, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Egyesült Államok 
pénzügyminisztériuma az ún. washingtoni konszenzus megalko-
tásával foglalta össze. Ez többek között az államháztartási fegye-
lemre, a közkiadási prioritások meghatározására, a pénzpiaci és 
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külkereskedelmi liberalizációra, a versenyképes valutaárfolyamra 
stb. vonatkozó ajánlásokat tartalmazott.12

Bár formálisan a nyolcvanas évek végén született meg a Nyu-
gat neoliberális gazdaságpolitikai iránymutatása, a segélyezést az 
évtized közepétől a Bretton Woods-i szervezetek által népszerű-
sített, minél szélesebb körű gazdasági liberalizációt előíró „struk-
turális kiigazítási programok” határozták meg. A Világbank és az 
IMF a segélyek folyósítását bizonyos feltételekhez kötötte, melyek 
a recipiens országokat arra ösztönözték, hogy a befolyt össze-
geket a washingtoni konszenzus által javasolt reformlépések tel-
jesítésére fordítsák. Az évtized végére egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a strukturális kiigazítási programok, amelyek lényegében 
nyugati „hozzávalók” alapján ajánlanak fejlődési „receptet”, nem 
érik el a kívánt hatásukat.13 A strukturális kiigazítás kudarca irá-
nyította a nemzetközi közösség figyelmét a tulajdonosi szemlélet 
fontossága felé. A 2000-es évek eleje óta egyre több nemzetközi 
segélyhatékonysági csúcson hangsúlyozták a tulajdonosi szemlé-
let mint iránymutató elv kiemelt szerepét.

3.2. Eredményközpontú fejlesztés

Az eredményközpontúságra vagy eredményorientáltságra vonat-
kozó norma alapján a donoroknak olyan „maradandó hatást” kifej-
tő projekteket és befektetéseket kell megvalósítaniuk, amelyek a 
szegénység felszámolását, a jövedelemegyenlőtlenség mérséklé-
sét, a fenntartható fejlődés támogatását, valamint az adott fejlődő 
országnak a fejlesztési prioritások és célok eléréséhez szükséges 
kapacitásai fejlesztését szolgálják.14

Az eredményközpontú fejlesztés iránti nemzetközi elkötelező-
dés különösen az ezredfordulót követő időszakban vált jellemző-
vé. A 2000-es évek elejétől kezdve az elutalt segélyek nagysá-
ga helyett egyre inkább azok hatékonyságára került a hangsúly. 
12 Rodrik, 2006.
13 Van de Walle, 2001; Szent-Iványi, Vári és Paragi, 2007.
14 OECD, 2011.
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2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát az ún. Millenni-
umi Fejlesztési Célok iránt, amelyeket 2015-ben a Fenntartható 
Fejlődési Célok váltottak fel. Ez utóbbi – elődjénél még ambició-
zusabb céljaival – a nemzetközi közösség erősödő eredményköz-
pontúságát jelzi.

Eltérő tudományos vélemény alakult ki abban a kérdésben, 
hogy a recipiens mely adottsága garantálja a leginkább a fejlesz-
tési együttműködés eredményességét. Bizonyos szerzők szerint a 
gazdaságpolitikán,15 míg mások úgy találták, hogy a politikai be-
rendezkedésen múlik a hatékonyság,16 illetve többen az intézmé-
nyi minőség fontosságát emelték ki.17

A segélyek minél hatékonyabb felhasználását és minél impo-
nálóbb eredményeket hajszoló donorközösség azonban könnyen 
az ún. „szelektív segélyallokáció” hibájába eshet (és már sokszor 
esett is). Szelektivitásról akkor beszélünk, amikor a donorközös-
ség a segélyeit olyan adottságokkal (bizonyos szintű demokratikus 
államberendezkedés vagy az átláthatóságot garantáló jogrend-
szer stb.) rendelkező recipiens országoknak folyósítja, amelyek 
– legalább részben – garantálják az eredményességet, vagyis a 
folyósított segélyek hatékonyságát. Szelektivitás esetén a dono-
rok éppen azokat az országokat zárják ki a nemzetközi fejlesztési 
együttműködésből, amelyek nem ütik meg a „megfelelő adottságú” 
recipiensek szintjét. A támogatottak köréből kiszorult országokban 
valószínűsíthető a status quo fennmaradása és a szegénység to-
vábbi mélyülése.

Éppen ezért a nemzetközi közösség olyan eredményközpontú 
fejlesztési együttműködés iránt kötelezte el magát, amely a reci-
piens országok szükségletein alapuló segélyezést és a fejlesztési 
érdekeik szem előtt tartását tűzte ki célul.

15 Burnside és Dollar, 2000; Collier és Dollar, 2002.
16 Kosack, 2003; Islam, 2005.
17 Acemoglu, Johnson és Robinson, 2001; Acemoglu és Robinson, 2005; 

Burnside és Dollar, 2004.
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3.3. Fejlesztési partnerség

A fejlesztési partnerségi norma a nyitottság, a kölcsönös bizalom 
és tisztelet, valamint a folyamatos tanulás elve köré rendeződik. 
E norma alapján a nemzetközi közösség által elfogadott fenntart-
ható fejlesztési célokat a hatékony partnerségen és szoros együtt-
működésen keresztül lehet elérni. A donorországok úgy maxima-
lizálhatják a segélyhatékonyságot, ha a döntési folyamatokba, a 
támogatandó szektorok, projektek kiválasztásba a recipiens or-
szágokat is bevonják, rájuk támaszkodva és a kapacitásaikat is 
kihasználva folyósítják a segélyeket.

A fejlesztési partnerség normája szerint a recipiens országo-
kat képessé kell tenni arra, hogy a saját gazdaságukat és társadal-
mukat irányítani tudják. Joseph Stiglitz kutatása szerint18 például 
sikeres fejlesztési stratégiát kizárólag a fejlődő országok érdemi 
bevonásával lehet kidolgozni. A nemzetközi közösség nem írhatja 
elő, hogy azok mit tegyenek a fejlődés érdekében. A donoroknak 
a nyugati elvek érvényesítése helyett sokkal inkább lehetőséget 
kell biztosítaniuk arra, hogy a recipiens országok megtalálják azt 
a stratégiát, intézményi struktúrát, amely a leginkább megfelel a 
belső adottságaiknak.

3.4. Átláthatóság és elszámoltathatóság

A GPEDC hangsúlyozza, hogy a donor és a recipiens közötti 
transzfert, a segély felhasználását és az eredményesség moni-
torozását az átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó 
norma jegyében kell kivitelezni.

A kölcsönös elszámoltathatóság nemcsak a donor és a reci-
piens kormány kapcsolatát, de a donor, a recipiens és a tágabb 
értelemben vett fejlesztési szereplők (állampolgárok, nemzetközi 
szervezetek, civilszervezetek) közötti kapcsolat minőségét is meg-
határozza. Az elszámoltathatóság elengedhetetlen előfeltétele az 
átlátható gyakorlat.
18 Stiglitz, 1998; Uő, 2004.
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Az átláthatósági és elszámoltathatósági norma által diktált 
gyakorlat kialakításához fontos a megfelelő intézményrendszer 
biztosítása. A kilencvenes évek vége felé, az „új intézményi köz-
gazdaságtan” (new institutional economics) térnyerésének kö-
szönhetően elfogadottá vált az a nézet, miszerint a tágan értelme-
zett19 intézményrendszer milyensége határozza meg egy ország 
fejlődési perspektíváit. Az új intézményi közgazdaságtan kvalitatív, 
történeti megközelítésből értelmezi az intézményi változásokat, és 
az intézményrendszert a hosszú távon fenntartható növekedést és 
stabilitást meghatározó faktorként kezeli.20 Az átláthatósághoz és 
elszámoltathatósághoz a fejlődő országokban olyan intézmény-
rendszer kialakulását kell támogatni, amely a megfelelő gazdasági 
ösztönzők (például a tulajdonjog védelme) vagy szubvenciók (pél-
dául a fiatal iparág védelme) biztosítása mellett tudja stabil gazda-
sági növekedési pályára állítani azokat.

Az új intézményi közgazdaságtan tudományos térnyerésé-
vel egyidejűleg – vagy éppen annak következtében – megjelent 
az ún. jó kormányzás (good governance) elve is. A „jó kormány-
zás” ismérvei között szintén megtaláljuk az elszámoltathatóság-
ra és az átláthatóságra vonatkozó normát. A Nyugat a fejlődő 
országok legtöbb jóléti problémájának gyökerét az adott állam 
belső, társadalmi adottságaiban látta (pl. az instabil politikai vi-
szonyok okozta társadalmi feszültségek; a demokrácia hiánya; 
az állam járadékvadász, kizsákmányoló vagy éppen korrupt ma-
gatartása; az intézményi keretek hiánya). Jó kormányzás alatt 
azonban átlátható, elszámoltatható, korrupciómentes, hatékony 
kormányzati gyakorlatot értünk. Szent-Iványi Balázs szerint a 
„jó kormányzás definíciójába beleértendő a gazdasági és tár-
sadalmi erőforrásoknak a fejlődés érdekében történő kezelése, 

19 Az adott ország jogrendszere, politikai berendezkedése, demokratikus jelle-
ge, a kormányzat működési mechanizmusai, a gazdaságszabályozás jellege, 
az egészségügyhöz és az oktatáshoz kapcsolódó intézményi, infrastrukturális 
fejlettsége, stb.

20 North, 1990.
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illetve a kormányzat megfelelő szakpolitikák tervezésére, meg-
alkotására, végrehajtására vonatkozó képessége, hajlandósága 
is”.21

Az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó nor-
ma széles körű elfogadásának fontos előfeltétele volt az a felisme-
rés, miszerint az intézményrendszer és a kormányzás minősége a 
fejlődést és a segélyek hatékonyságát meghatározó faktor.

4. A puszani normák követése az OECD DAC kisállamai részéről

A 2011-es puszani csúcs óta két magas szintű találkozón gyűlt ösz-
sze a nemzetközi közösség annak érdekében, hogy a GPEDC cél-
kitűzéseit megvizsgálják, az eddigi eredményeket értékeljék, vala-
mint az elkötelezettségüket megerősítsék. 2014. április 14–15-én 
Mexikóvárosban tartották az első magas szintű találkozót. Bő két 
évvel később, 2016. november 28. és december 1. között a kenyai 
Nairobiban ültek össze a hatékony fejlesztési együttműködésre 
irányuló globális partnerség résztvevői. Az alábbiakban a második 
fórum eredményeképpen készült jelentés (Making Development 
Co-operation More Effective: 2016 Progress Report)22 alapján ér-
tékeljük a kisállamoknak a puszani normák követésére vonatkozó 
gyakorlatát, normakövető magatartását.

A 2016-os jelentés 81 alacsony vagy közepes jövedelmű 
országnak és 125 donorországnak – vagy ahogy a jelentésben 
olvashatjuk: „fejlesztési partnerországnak” – a fejlesztési együtt-
működésről szóló értékelése alapján készült. Az összeállítók tíz 
mérőszám segítségével értékelték a fejlesztési szereplők eredmé-
nyeit. Az adatok elérhetősége miatt tanulmányomban hat mérő-
számon keresztül vizsgálom a következő nyolc kisállam norma-
követő magatartását: Dánia, Finnország, Írország, Luxemburg, 
Új-Zéland, Norvégia, Portugália és Svédország. Az értékelés célja 

21 Szent-Iványi, Vári és Paragi, 2007. 218. o.
22 OECD, 2016.
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annak bizonyítása, hogy a segélyezés terén az OECD DAC-hoz 
tartozó országok közül a kisállamok viselkedését sokkal inkább 
jellemzi a normakövetés, mint a nagyállamokét.23

Az első vizsgált indikátor azt mutatja, hogy a donorország 
mennyire támaszkodik a recipiens által készített eredményértéke-
lésre, azaz a fejlesztési projektek mennyire álltak összhangban az 
ország fejlesztési prioritásaival és az általa meghatározott célok-
kal. A mutatószám két norma érvényesülését is hivatott jelezni: a 
tulajdonosi szemléletet és a fejlesztési partnerséget.

2015-ben Portugália és Luxemburg a fejlesztési program-
jait 100 százalékban a recipiens ország által is kívánatosnak 
tartott céloknak megfelelően, azokkal összhangban valósította 
meg. A többiek kicsit gyengébben teljesítettek, így a vizsgált nyolc 
DAC kisállam fejlesztési programjai átlagosan 86,51 százalékban 
feleltek meg a recipiens ország prioritásainak és illeszkedtek an-
nak eredménykeretébe (2. táblázat). De a DAC nagyhatalmakkal 
való összehasonlítás alapján azonban elmondható, hogy a kisál-
lamok által utalt segélyek sokkal magasabb százalékban álltak 
összhangban a recipiens ország stratégiai céljaival: például Né-
metországban ez az arány 82,7, az Egyesült Államokban 79,9, az 
Egyesült Királyságban pedig csupán 45,5 százalék volt.

A következő mutatószám a fejlesztési együttműködés adata-
inak átláthatóságát és a hozzáférhetőségüket mutatja. Azt jelzi, 
hogy a kooperáció mennyiben felel meg az átláthatósági norma 
által diktált segélyezési logikának. A transzparencia mérésére 
négy kategóriát vezettek be: „fejleszteni szükséges”, „megfelelő”, 
„jó” és „kiváló”. Az első jelzi a norma által diktált gyakorlattól leg-
messzebb teljesítő rendszereket (ezen országok 1 pontot kaptak a 
táblázatban); a második kategória 2, a harmadik 3 pontot ért; a ki-
váló rendszerrel, átláthatóan és mindenki által hozzáférhető adat-
állománnyal operáló országok 4 pontot érdemeltek (3. táblázat).

23 Az összehasonlítás alapját képező nagyállamok kiválasztását az adatok elér-
hetősége határozta meg.
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2. táblázat24

A donorok hozzáállása a recipiens ország eredménykeretéhez 
(2015)

3. táblázat25

A fejlesztési együttműködés adatainak átláthatósága
és hozzáférhetőségük

A táblázat adatait megvizsgálva elmondható, hogy ezen a 
téren a DAC kisállamok nem teljesítenek kimagaslóan, hiszen a 
vizsgált országok zöme a „megfelelő” és a „jó” kategóriába került. 
Bár a DAC nagyhatalmak között is található olyan ország, amely-
nek a rendszerét még „fejleszteni szükséges”. Ilyen például az 
24 Forrás: OECD, 2016.
25 Forrás: Uo.

Összeg
(millió dollár) Igen Nem Nincs 

válasz
Dánia 192,90 78,30% 21,70%
Finnország 67,70 88,90% 11,10%
Írország 41,50 90,90% 9,10%
Luxemburg 51,40 100,00% 0,00%
Új-Zéland 154,50 83,30% 13,90% 2,80%
Norvégia 97,70 69,60% 17,40% 13,00%
Portugália 3,20 100,00% 0,00%
Svédország 442,60 81,10% 13,00% 5,20%

Dánia 1
Finnország 2
Írország 1
Luxemburg 3
Új-Zéland 2
Norvégia 3
Portugália 4
Svédország 3
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Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada. Összességében mégis 
elmondható, hogy a vizsgált DAC kisállamok a többi részt vevő 
országnál és nemzetközi szervezetnél átlagosan valamivel jobban 
teljesítettek. (A vizsgálatban 66 fejlesztési szereplő vett részt, kö-
zülük 24 kapott kiváló minősítést.)

A következő két mutatószám a fejlesztési együttműködés 
éves, illetve középtávú kiszámíthatóságát jelzi. Ezek az indikátorok 
az elszámoltathatósági norma által meghatározott gyakorlat fon-
tos elemei, valamint a fejlesztési partnerségi norma egyik elve – a 
kölcsönös bizalom megerősítése – szempontjából is lényegesek. 
Kiemelten fontos, hogy a donorországok időben, kiszámítható mó-
don, az előre rögzített ütemezésben folyósítsák a segélyeket, ezzel 
hozzájárulva a recipiensek sikeres és hatékony fejlesztési politiká-
jához. Az első mutatószám az éves szintű (fiskális évi) kiszámítha-
tóságot méri – ez a terveknek megfelelően folyósított segélyeknek 
az összes segélyhez viszonyított arányát mutatja. A 4. táblázatból 
látható, hogy ebben a DAC kisállamok 2015-ben kimagaslóan jól 
teljesítettek, a segélyezési gyakorlatukat tehát kiszámíthatóság jel-
lemzi. Két ország különösen kiemelkedett: Portugália 100, Finnor-
szág pedig 92,7 százalékban folyósította segélyeit az előzetesen 
tervezettek alapján. A vizsgált DAC kisállamok átlagosan 86,43 
százalékban juttatták el a támogatásaikat kiszámítható módon, az 
elszámoltathatósági és a fejlesztési partnerségi normákat követ-
ve. Összehasonlításképpen, ugyanez az arány Belgium esetében 
63,4, Franciaországéban 80,3, Németországéban 79,8, Olaszor-
szágéban 57,8, az Egyesült Királyságéban pedig 65,3 százalék.
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4. táblázat26

A fejlesztési együttműködés éves szinten kiszámítható

5. táblázat27

A fejlesztési együttműködés középtávon előre kiszámítható

26 Forrás: OECD DAC, 2016.
27 Forrás: Uo.

A tervezettnek 
megfelelően folyósított 

támogatás

A tervezetten 
felül folyósított 

támogatás
Dánia 77,10% 14,10%
Finnország 92,70% 23,80%
Írország 88,70% 28,40%
Luxemburg 88,10% 6,90%
Új-Zéland 83,70% 10,90%
Norvégia 85,40% 50,70%
Portugália 100,00% 4,10%
Svédország 75,70% 2,80%

Egy évre 
előre (2016)

Két évre 
előre (2017)

Három évre 
előre (2018)

A 2016-os, 
2017-es, 
2018-as 

előrejelzések 
alapján 

becsült átlagos 
kiszámít-
hatóság 

(a+b+c/3)
Dánia 86,60% 62,80% 50,80% 66,70%
Finnország 62,10% 57,10% 12,00% 43,70%
Írország 64,10% 45,50% 45,50% 51,70%
Luxemburg 88,60% 82,40% 82,40% 84,50%
Új-Zéland 87,20% 75,80% 75,80% 79,60%
Norvégia 68,70% 56,10% 38,70% 54,50%
Portugália 27,50% 27,50%   0,00% 18,30%
Svédország 69,60% 69,10% 69,10% 69,20%
Átlag    58,53%
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A középtávú kiszámíthatóságot jelző indikátor a 2016–2018-as 
időszak „átlagos” – azaz a három év kiszámíthatóságának egyszerű 
számtani átlagából (5. táblázat utolsó oszlopa) kapott – kiszámít-
hatósági indexe. Értelemszerűen, minél távolabbi időszakot vizs-
gálunk, annál nagyobb lesz a kiszámíthatatlansági faktor. A vizsgált 
országok közül leginkább Új-Zéland (79,6 százalék) és Luxemburg 
(84,5 százalék) segélyezési gyakorlatára jellemző a kiszámítható-
ság. A DAC kisállamok segélyezésének a (2015-ös évhez képest) 
három évre előre becsült átlagos kiszámíthatósága 58,53 száza-
lékos. Ez hozzávetőleg megegyezik a DAC nagyhatalmakéval, az 
ugyanis Kanadában 59,2, Franciaországban 58,7, Németország-
ban 62,1, Japánban 63,0, az Egyesült Királyságban pedig 57,9 
százalék.

A vizsgálatba bevont következő mutatószám azt jelzi, hogy a 
donorország a fejlesztési projektjei során milyen mértékben hasz-
nálja a recipiens ország rendszerét (legyen szó statisztikai vagy 
infrastrukturális rendszerről, humántőke-állományról stb.). Az ada-
tokat a fejlesztési partnerségre, illetve a tulajdonosi szemléletre 
vonatkozó norma érvényesülésének fokmérőjeként értelmezhet-
jük. Az indikátor jelzi az állami szektornak juttatott azon fejlesztési 
segélyek arányát, amelyeket a nemzeti költségvetés végrehajtásá-
nak megfelelően folyósítottak, a nemzeti pénzügyi beszámolásnak 
eleget téve számoltak el, illetve amelyek a nemzeti könyvvizsgálói 
eljárással összhangban álltak, és amelyeket a nemzeti közbeszer-
zésen keresztül használtak fel.

Az OECD DAC kisállamai a segélyeik 51,48 százalékát a re-
cipiens ország rendszerét bevonva és arra támaszkodva folyósí-
tották – különösen Dánia (89,1 százalékban), illetve Svédország 
(62,6 százalékban) (lásd. 6. táblázat). A kisállamok fejlesztési 
együttműködési gyakorlatában sokkal meghatározóbb szerepet 
játszik a fejlesztési partnerségi és a tulajdonosi szemléletű norma-
követés, mint a DAC nagyhatalmakéban. Például Németország 
31, Spanyolország 34,8, míg az Egyesült Államok csupán 20,5 
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százalékban hagyatkozik a recipiens ország rendszerére. Jólle-
het, a kisállamok közül Portugália a maga 17,1 százalékával meg-
lehetősen rosszul teljesít, azonban a többiek kiváló értékei miatt 
átlaguk jóval meghaladja a nagyhatalmakét.

6. táblázat28

A donorország a recipiens ország rendszerét használja

Végül az ún. nem kötött segélyeknek a teljes folyósított se-
gélyekhez viszonyított arányát vizsgáljuk. A mutatószám jelzi az 
elutalt segély azon hányadát, amelyet szabadon felhasználhat az 
adott recipiens kormány. A nem kötött segélyek magas hányada 
arra enged következtetni, hogy a donor és a recipiens között a 
kölcsönös bizalom megerősödött (fejlesztési partnerségi nor-
ma), vagy a recipiens ország a nemzeti fejlesztési prioritásainak 
megfelelően használhatja fel a segélyt (tulajdonosi szemléletre 
vonatkozó norma). A nem kötött segélyek a hatékonysághoz és 
eredményességhez is hozzájárulhatnak: például ha a segélyeken 
keresztül a leginkább támogatásra szoruló (és nem a donorok gaz-
dasági érdekeit legjobban kiszolgáló) szektort erősítik, vagy ha a 
segélyezés olyan ütemezésben történik, amely a legösztönzőb-
ben hat az adott szektorra (és nem a donoroknak legmegfelelőbb 
határidőket kell tartani). A 7. táblázat utolsó oszlopa jelzi a nem kötött 

28 Forrás: Uo.

2015-ös év
Dánia 89,10%
Finnország 37,30%
Írország 62,00%
Luxemburg 36,20%
Új-Zéland 51,10%
Norvégia 56,40%
Portugália 17,10%
Svédország 62,60%
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segélyeknek a teljes folyósított segélyhez mért arányát. Minél na-
gyobb ez az arányszám, a donorok annál nagyobb szabadságot 
hagytak a recipiens országnak. Az OECD DAC-hoz tartozó kisál-
lamok kiemelkedően jól teljesítettek: átlagosan a segélyeik 85,41 
százalékát nem kötött formában folyósították. Az OECD DAC 
nagyhatalmainak a segélyezési gyakorlatában kevésbé figyelhető 
meg e normák követése: például ez az arány Ausztrália esetében 
48,2, a Koreai Köztársaság esetében 53,2, az Egyesült Államok-
ban pedig 62,5 százalék.

7. táblázat29

Nem kötött segélyek

Összességében elmondható, hogy a hat indikátor alapján a 
vizsgált DAC kisállamok segélyezési politikájának alakítása jobban 
megfelel a puszani normáknak, mint a donor nagyhatalmaké. 
A normakövető segélyezési magatartás követendő, jó példaként 
történő megerősítése azért fontos, mert bizonyos mechanizmuso-
kon (puha hatalmi stratégián) keresztül legitimálja a kisállamok ún. 
normavállalkozói (norm-entrepreneur), vagyis normaalkotó szerepét.

29 Forrás: Uo.

Bilaterális 
ODA 

(2014)

Nem 
kötött 

segélyek

A nem kötött 
segélyeknek

a teljes segélyhez 
viszonyított aránya

Dánia 1 684,10 1 601,27 95,10%
Finnország 715,27 648,86 90,40%
Írország 491,17 482,45 98,20%
Luxemburg 276,62 269,60 97,50%
Új-Zéland 503,80 412,23 81,80%
Norvégia 3 684,71 3 684,71 100,00%
Portugália 269,96 93,13 34,50%
Svédország 3 037,37 2 607,44 85,80%
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5. A DAC kisállamok puszani normaalkotó tevékenysége

Számos DAC kisállam a puszani normák alakításában is kiemelt 
szerepet játszott. Az alábbi áttekintés során ezeket az erőfeszíté-
seket és azok eredményeit vizsgáljuk.

5.1. Fejlesztési partnerségi norma

A fejlesztési partnerség puszani normakénti nemzetközi elfogadá-
sában Dánia kiemelt szerepet játszott. E norma jegyében ugyanis 
már a puszani csúcs előtt több olyan nemzetközi partnerség ki-
alakítását szorgalmazta, amelyek a fejlett és a fejlődő országok 
közötti együttműködést erősítették. Ilyen volt a 2011-ben, a dán 
kormány kezdeményezésére létrejött Globális Zöld Növekedési 
Fórum, amelyhez akkor Dánia mellett Mexikó és a Koreai Köztár-
saság csatlakozott. Az azóta egyre bővülő fórum missziója olyan 
„partnerség létrehozása, amely az együttműködés jegyében, ve-
zető befektetők, üzletemberek és fontos közintézmények között 
születik, a hosszú távú zöld növekedés elősegítése érdekében”.30 
A dán OECD DAC jelentés szerint a fórum kiváló lehetőséget és 
platformot biztosít arra, hogy a dán kormány az új, felemelkedő 
donorországokkal a fenntarthatóság jegyében partneri kapcsola-
tot alakítson ki.

A fejlesztési partnerség jegyében Dánia a kenyai, azaz a má-
sodik magas szintű értekezlet előtt, 2015. januárban elindította a 
„Partnerség Dániával” nevezetű programot, amely tizenkét fejlődő 
és feltörekvő ország miniszterei, valamint a dán kollégáik közöt-
ti együttműködést hivatott megerősíteni. A kezdeményezés cél-
ja, hogy a „partnerországokban a szegénység felszámolását, az 
inkluzív, jogon alapuló fenntartható fejlődést segítse elő, amit a 
partnerország javuló politikai és jogi szabályozási mechanizmu-
sain keresztül lehet elérni”.31 A dán szándéknyilatkozat hangsúlyozza 

30 Uo.
31 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2015.
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továbbá, hogy a dánok e célokat a partnereket bevonva, velük 
egyeztetve és együttműködve kívánják elérni.

Dánia így nem csupán normaalkotóként, de „normaerősítő” 
szereplőként is fellépett, valamint a puszani normák betartásával 
megújítja és legitimálja a nemzetközi rendszerben betöltött norma-
alkotó szerepét.

5.2. A tulajdonosi szemléletre vonatkozó norma

A tulajdonosi szemlélet puszani normává válását a kisállamok 
közül elsősorban Finnország szorgalmazta, amely annak érdeké-
ben már 2008 óta „lobbizott” a különböző nemzetközi fórumokon. 
Finnország normaalkotási szándékait a saját jó példáján keresztül 
igyekezett és igyekszik legitimálni a nemzetközi közösség előtt. 
2008-tól kezdve például négyéves stratégiai terveket, úgyneve-
zett „támogatási tervezeteket” dolgoz ki a hosszú távú partnerei 
számára, velük szorosan együttműködve (a nagykövetségek, a 
recipiens országban jelen lévő többi donorország, illetve a helyi 
kormány bevonásával).32 A recipiens ország tulajdonosi szemléle-
tének kialakítása érdekében a terv célja „világosan kijelölni, hogy 
Finnország programja hogyan járul hozzá a recipiens nemzeti fej-
lesztési stratégiájához”.33

A finnek mellett a norvégok indítottak olyan együttműködése-
ket, amelyek jó gyakorlatként állnak a nemzetközi közösség előtt, 
és Norvégia normaalkotó szerepét erősítették a puszani csúcson. 
A norvég fejlesztési prioritások közül kiemelkedik a nemek közötti 
egyenlőség kérdése.34 Az ország 2009 és 2013 között e cél támo-
gatására dolgozta ki az ún. „A nők jogai és a nemek közötti egyen-
lőség cselekvési tervét”, amely a fejlesztési célokat, azok mérését 

32 Caldecott et al., 2012.
33 Uo. 21. o.
34 Például a volt norvég miniszterelnök, Jens Stoltenberg elnöklése alatt műkö-

dik az az ENSZ-bizottság, amelynek a fő célja a nők és gyermekek számára 
életmentő javak biztosítása (UN Commission on Life-Saving Commodities for 
Women and Children).
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és finanszírozását foglalja össze. A norvég külügyminisztérium a 
tulajdonosi szemlélet erősítése érdekében a fejlődő országokban 
működő nagykövetségeit azzal a feladattal bízta meg, hogy készít-
senek a nők ottani helyzetét és a nemek közötti egyenlőség meg-
valósulását bemutató és értékelő jelentést (Gender Reviews).35 
A norvég külképviseletek az értékelés elkészítésébe bevonták az 
adott állam kormányát, különböző szervezeteit, önkormányzatait 
és egyéb releváns fejlesztési szereplőket.

5.3. Az átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó norma

E norma megszilárdításában Finnország kiemelt szerepet ját-
szott, elsősorban a recipiens ország intézményi kapacitásait erő-
sítve. A puszani csúcstalálkozó előtt és az azóta eltelt bő 5 évben 
is olyan kezdeményezéseket indított, amelyek célja a recipiens 
ország által kapott segélyek átlátható és elszámoltatható felhasz-
nálásának a támogatása volt, és amelyek eredményeikkel a saját 
normaalkotó szerepét erősítették meg. Annak érdekében, hogy az 
adott államok intézményrendszerét és kormányát erősítse, Finn-
ország „jelentős beruházásokkal támogatja a recipiens ország 
intézményi kapacitásait”.36 Tanzániában például a „jó kormány-
zás és a kormány elszámoltathatósága” érdekében a Helyi Kor-
mányzati Reformprogram (Local Government Reform Programme, 
LGRP II) és a Kormányzati Fejlesztési Támogatás (Government 
Development Grant, LGDG) számára folyósítja a segélyeit.37 Ez 
utóbbiak célja, hogy „átlátható fejlesztési finanszírozáson keresz-
tül [támogassa] a helyi kormányzat fejlesztési tevékenységét, vala-
mint a helyi hatalommegosztást és a hatalmi ágak szétválasztását 
[elősegítse]”.38

35 OECD DAC, 2013.
36 Caldecott et al., 2012. 74. o.
37 Uo.
38 Uo.
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A puszani csúcs első napján szervezték meg a „segélyek 
kiszámíthatósága és átláthatósága” témával foglalkozó szekciót. 
Ennek munkájában is kiemelt szerepet játszott Finnország: a pa-
nelvezetők között volt például Anne Sipiläinen finn államtitkár asz-
szony is. A szekció célja a donorok és a recipiensek közötti „jelen-
legi gyakorlatnak a segélyek kiszámíthatósága érdekében és az 
átláthatóság elvének megfelelően történő javítása” volt.39 A meg-
beszélések során Finnország többször is rávilágított arra, hogy a 
kiszámítható segélyezéshez mennyire fontos az átláthatóság elvé-
nek alkalmazása és a folyamatos dialógus biztosítása.

A puszani csúcs második napján már kizárólag az átlátható-
ság kérdésével foglalkozott a szekció. Aznap Finnország mellett 
Svédország is az átláthatósági norma támogatójaként jelent meg. 
Svédország szintén a jó példáján és gyakorlatán keresztül legi-
timálta a normaalkotó szerepét. A csúcs előtt indította el az ún. 
Openaid, vagyis „Nyitott segélyek” című programját, amelynek ke-
retein belül a svéd segélyek, projektek és eredmények széles kör-
ben hozzáférhetővé váltak. A svédek normaalkotásának a sikeres 
kezdeményezésük adott lendületet és legitimációt.

5.4. Eredményközpontúság

A puszani csúcs harmadik napján kezdtek el a „hatékony intéz-
ményekkel” foglalkozni. A szekció résztvevői megegyeztek abban, 
hogy a recipiens országokban szükség van egy olyan intézmény-
rendszer létrehozására, amely a segélyek hatékonyságát és ered-
ményességét szolgálja. Egy jól kiépített és működő intézmény-
rendszer – megfelelő kapacitásokkal és infrastruktúrával – az 
átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó normák által 
kijelölt segélyezési gyakorlatot is támogatja.

A szekció célja az volt, hogy a „fejlesztési partnerek megért-
sék, hogy a recipiens ország intézményrendszere és kapacitásai 

39 OECD, 2011. 97. o.
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milyen mechanizmusokon keresztül hatnak a segélyek eredmé-
nyességére és a fenntartható fejlesztési célok megvalósulására.”40

Az OECD DAC-hoz tartozó kisállamok közül Dániának volt 
különösen aktív szerepe a szekcióban. Több ízben is kifejtette, 
hogy a hatékony intézményrendszer kiépítése hogyan csökkenti 
a segélyek hatékonysága körüli kockázatokat és bizonytalanságo-
kat. Eredményközpontú hozzáállását megerősítendő, Dánia 2011 
júliusában (néhány hónappal a puszani csúcs előtt) kidolgozta a 
„Dán fejlesztési együttműködés – eredményközpontú perspektí-
va” című jelentést, amely egyrészt az eredményorientált fejlesztési 
együttműködés fontosságát emelte ki, másrészt Dániának a 2011 
és 2014 közötti időszakra szóló eredményközpontú fejlesztési 
stratégiáját tartalmazta. Ez utóbbi keretén belül Dánia felszólította 
a recipiens országokat képviselő követségeket és a dán fejlesztési 
együttműködés szereplőit, hogy készítsenek az „eredményorien-
tált” szemléletnek megfelelő fejlesztési stratégiákat, amelyekben a 
fejlesztési célokat és prioritásokat a várt eredményeik alapján fo-
galmazzák meg.  Dánia elkötelezett az eredmények monitorozása 
iránt is, ezért 2011-ben elindított egy, az OECD átláthatósági elvé-
nek megfelelően működtetett elektronikus platformot (Web2011), 
amelyen közzétette és bemutatta a fejlesztési eredményeit.41 Dá-
niának a puszani csúcs előtt az eredményközpontúságra vonat-
kozó norma jegyében olyan kezdeményezései voltak, amelyek az 
országot feljogosították arra, helyet kapjon az említett szekcióban.

Az OECD DAC kisállamok a Puszani Csúcson aktív szere-
pet vállaltak, mint normaalkotó (de legalábbis mint normaalakító) 
szereplők. A legtöbb esetben a kisállamok saját jó példájukon és 
gyakorlatukon keresztül legitimálták normaalkotó szerepüket, és 
a Puszani Csúcs előtti sikeres kezdeményezéseiknek köszönhe-
tően kaptak helyet egy-egy olyan tematikus szekcióban, ahol jel-
lemzően négy, öt ország és pár multilaterális szervezet képviselői 
vehettek részt.
40 Uo. 143. o.
41 Danida, 2011. 15. o.
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6. Konklúzió

Az OECD DAC-hoz tartozó kisállamok a korlátozott erőforrásaik 
ellenére – puha hatalmi stratégiájukon keresztül – fontos szerep-
lőkként jelennek meg a nemzetközi segélyezési rendszerben. A ta-
nulmány célja az volt, hogy a fősodorba tartozó nézeteket cáfolva 
– melyek szerint a kisállamok nem képesek a nemzetközi politikát 
befolyásolni – bebizonyítsa, hogy a DAC kisállamok normaalkotók-
ként vettek részt a puszani csúcson. Ehhez a jelenlegi segélyezési 
rendszert meghatározó négy puszani norma vizsgálatára fóku-
száltunk: a tulajdonosi szemléletre, az eredményközpontúságra, 
a fejlesztési partnerségre, illetve az átláthatóságra és elszámoltat-
hatóság normákra.

A DAC kisállamok normaalkotó szerepének megerősítéséhez 
és legitimálásához elengedhetetlen a normakövető magatartás és 
a jó gyakorlat kialakítása. E kisállamok normakövető magatartásá-
nak hat mérőszám segítségével történt értékelése után elmond-
ható, hogy azok a puszani normákkal összhangban alakították 
a segélyezési gyakorlatukat. Fontos megjegyezni, hogy a nor-
makövetés és a normaalkotás két, egymást kölcsönösen erősítő 
folyamat, és nem időben jól elkülöníthető ok-okozati események. 
A tanulmány azonban csak a puszani normákat vizsgálta, azzal 
a feltételezéssel élve, hogy a kisállamoknak a puszani normákat 
követő magatartása általános példaként szolgál a normákhoz való 
viszonyuk és normakövetésük értékeléséhez.

A normakövető magatartásuknak és a fejlesztési kezdemé-
nyezéseiknek köszönhetően a kisállamok a puszani csúcson is 
helyet kaptak egy-egy olyan tematikus szekcióban, amelyben jel-
lemzően négy-öt ország és néhány multilaterális szervezet kép-
viselői vehettek részt, és ott is felléphettek a normák támogatása 
érdekében.

A tanulmány bebizonyította, hogy a DAC kisállamok lehetősé-
geit és korlátait nem a materialista realitások mentén kell értelmez-
ni – a kisállamok normákhoz való viszonyuk olyan puha hatalmi 
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stratégiai eszköztárat nyit meg előttük, amely végül normaalkotóvá 
teheti őket.
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„Jaj a legyőzötteknek”?
Egy konstruktivista válasz a kisállamok

21. századi kihívásaira
Lafferton Sára

Összefoglalás: A tanulmány szerzője elméleti szempontból vizs-
gálja azt a kérdést, hogy a globalizált világban a kisállamok szu-
verenitását milyen tendenciák kérdőjelezik meg, és azok milyen 
eszközzel válaszolhatnak ezekre a kihívásokra. Alexander Wendt 
elmélete alapján és konkrét példákat felhasználva, konstruktivis-
ta szempontból amellett érvel, hogy a kisállamok elsősorban más 
országok identitására hatva tudnak alapvető és hosszú távú be-
folyást gyakorolni a nemzetközi politikára. Ennek leghatékonyabb 
módja az államok közötti konstruktív interakció intézményeinek a 
megteremtése, amelyek legideálisabban, egyszersmind legreáli-
sabban államok politikai közösségében tudnak működni. Az elem-
zés példaként Maria Mälksoonak a 2003-as iraki intervencióval 
kapcsolatos, konfliktusos európai álláspontokról szóló könyvét 
használja, amelyben a balti államok és Lengyelország az Egyesült 
Államok intervencióját támogatva a nyugat-európai államok akara-
tának ellenében tudtak hatni a nemzetközi politikára.

Abstract: From a theoretical point of view, the author of this study 
inquiries about the tendencies that challenge the sovereignty of 
small states, and the means these challenging tendencies can 
be addressed with. Building upon Alexander Wendt’s theoretical 
contribution and illustrating the argument with several factual 
examples, the author takes a constructivist account and argues 
that small states can influence international politics substantially 
and on the long run by impacting upon other states’ identities. The 
most effective means for this is the establishment of institutions 
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for constructive interaction between states, which both ideally and 
realistically are the most operative within the framework of states’ 
political community. The study uses Maria Mälksoo’s analysis 
on the conflictual European positions in relation to the Iraqi 
intervention as an example, when the Baltic states and Poland, 
with their support of the American intervention, were able to act 
out and influence international politics despite Western European 
states’ will.

Annak, aki ma tűnődik el először a világpolitikában zajló 
eseményeken, úgy tűnhet, hogy neorealista értelemben 
vett anarchikus nemzetközi rendszerben él, amelyben 

az újonnan kialakult neoliberális nem állami aktorok lassan 
relevánsabb szereplők lesznek maguknál az államoknál. Ez a 
helyzet – bár minden államot érint – különösen jelentős kihí-
vás elé állítja a kisállamokat, ezeknek ugyanis a nagyobbaknál 
sokkal nehezebb az állam alatti és feletti szervezetekkel szem-
ben helytállniuk. A konstruktivista szemlélet jó híre a kisállamok 
számára azonban az, hogy ezek a súlyosbodó tendenciák nem 
a nemzetközi rendszer természetes velejárói, de nem is vala-
miféle történelmi determinizmus eredményei, hanem kizárólag 
a nemzetközi politikai szereplők viselkedésének a következmé-
nyei.

Az alábbiakban amellett érvelek, hogy napjaink kisállamai a 
többi állam identitására hatva képesek a legeredményesebben 
befolyásolni a környezetüket és a nemzetközi közösség egészét, 
s ennek – lényegét tekintve és gyakorlati értelemben véve is – 
a legmegfelelőbb keretét az adott politikai közösség, eszközét 
pedig a kommunikáció jelenti. Tanulmányom célja, hogy konst-
ruktív és előremutató érveléssel válaszoljon a kötet címében is 
feltett kérdésre: melyek a kisállamok lehetőségei és kihívásai a 
globalizált világban. E cél elérése érdekében alapvetően elméleti 
érvelést dolgoztam ki, mely jellemzően a nemzetközi kapcsolatok 
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konstruktivista szemléletének teoretikus eszköztárából építkezik. 
Érvelésem igazolására számos gyakorlati példát hozok, mind a 
szakirodalomból, mind pedig a napi világpolitikai események közül.

Az első részben összefoglalom a konstruktivista irányzat vo-
natkozó elméletét, amely szerint a nemzetközi rendszer dinamiká-
ját alapvetően az államok határozzák meg, amelyek identitása és 
érdekei az egymással való interakció során alakulnak ki vagy vál-
toznak meg. A nemzetközi politika világpolitikává szélesedésével, 
azaz az államnak mint kizárólagosan meghatározó szereplőnek 
a térvesztésével, illetve e folyamat következményeivel a második 
rész foglalkozik. A harmadik részben elemzem a napjaink nemzet-
közi rendszerére jellemző dinamikákat, melyek – megállapításom 
szerint – kedvezőtlenek az államok, s kifejezetten a kisállamok 
számára. Végül bemutatom, hogy a kisállamoknak egy politikai 
közösség részeként van a legnagyobb esélyük arra, hogy érdem-
ben befolyásolják a globalizált nemzetközi rendszert. Összefogla-
lóul megállapítom, hogy a valódi politikai közösségek működése 
a nemzetközi rendszer valamennyi tagjának az érdekét szolgálja.

1. A konstruktivizmus rendszerfelfogása

Az, hogy milyen a nemzetközi rendszer, az azt alkotó államokon 
múlik – állítja a nemzetközi kapcsolatok konstruktivista irányza-
tának egyik alapműve.1 Ez a triviálisnak tűnő megállapítás nem 
tartozik a fősodorba tartozó iskolák – a neorealizmus és a neoli-
beralizmus – alapvetései közé, mivel azok a struktúrák meghatá-
rozó szerepét hangsúlyozzák, az egyéni szereplők lehetőségeinek 
a rovására. A neorealista gondolkodás ilyen struktúrának tekinti 
az államoknak a racionális elvek szerint működő, alapvetően ve-
szélyes nemzetközi rendszerben a túlélésre való törekvését és az 
azt szolgáló képességeit.2 A neoliberális szemlélet ezzel szemben 

1 Wendt, 1992, 391–425. o.
2 Waltz, 1979, 105–107. o.
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azt állítja, hogy a nemzetközi gazdaság szereplői kölcsönös érde-
keltséggel rendelkeznek a köztük szövődő kapcsolatok fenntartá-
sa és folyamatos javítása iránt, amelyre a valójában békésen és 
észszerűen működő nemzetközi szférában van lehetőségük.3 Az 
aktorok kiléte és érdekei azonban mindkét iskola számára előre 
meghatározottan, a szereplők által alkotott rendszer függvénye-
ként jelennek meg.

A konstruktivista irányzat – bár nem tagadja a struktúrák je-
lentőségét – a fentiekkel ellentétben azt feltételezi, hogy a társa-
dalmi érintkezések világában nincsenek eleve adott identitások 
és érdekek. Ennek megfelelően nem létezik eleve adott „kisállam” 
és „nagyhatalom” sem. Az említett alapmű szerzője, Alexander 
Wendt szerint a társadalmi folyamatok szereplői – mint amilyenek 
az államok – annak megfelelően viszonyulnak egymáshoz, saját 
magukhoz és tulajdonképpen bármihez, amilyen jelentéssel fel-
ruházzák azokat.4 Ezek a jelentések pedig társadalmi interakciók 
folyamán, tehát a társadalmi szereplők egymással való érintkezé-
sei során keletkeznek, így például nemzetek közötti diplomáciai, 
gazdasági, kulturális stb. kapcsolatok fenntartásával.5

Ilyen jelentés többek között az identitás, amely Ted Hopf, egy 
másik konstruktivista gondolkodó megállapítása szerint tulajdon-
képpen nem más, mint a világ megismerésére szolgáló eszköz.6 
Mivel az emberi agy nem képes a világot a maga összetettsé-
gében feldolgozni, szüksége van egyszerűsítésekre, amelyek 
kognitív térképet alkotva segítik eligazodni a társadalmi jelensé-
gek kusza összevisszaságában, és lehetséges tevékenységeket 
rajzolnak ki számára, mindig a többi jelentés függvényében. Az 
identitás ugyanis csak úgy tud útmutatóként szolgálni a társadal-
mi jelentések útvesztőjében, hogyha viszonylagosan, a másikhoz 
képest értelmezzük.

3 Moravcsik, 1997, 516–517. o.
4 Wendt, 1992, 396–397. o.
5 Uo. 403. o.
6 Hopf, 2002, 4–7. o.
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Az identitások tehát társadalmi interakciókban jönnek létre, 
és viszonylagosak. Az identitás, amely „viszonylag stabil, szerep-
specifikus elvárás önmagunk felé”, Wendt szerint úgy jön létre, 
hogy a társadalmi szereplő társadalmi interakcióban, azaz kol-
lektív jelentéseket alkotó folyamatokban vesz részt.7 Karin Fierke 
tanulmánya a kilencvenes évek Irakjáról (amely témánk szempont-
jából mint cselekvő kisállam is érdekes) nagyszerű elemzése an-
nak a folyamatnak, amelyben egy állam identitása „megalkotódik”, 
illetve a más államokkal való érintkezés során megváltozik.8

Fierke amellett érvel, hogy a nyolcvanas évek iraki–iráni há-
borúja után az Amerikai Egyesült Államok – amely a konfliktus-
ban még Irakot támogatta –, egy hipotézist állított fel a Kuvaitot 
1990-ben lerohanó Szaddám Huszein iraki elnök identitásáról 
(„törvényen kívüli”), és annak megfelelően viszonyult hozzá (azzal 
fenyegette, hogy erőt fog alkalmazni, ha nem vonul ki Kuvaitból). 
A törvényen kívüliként kezelt Szaddám érzékelte, hogy nemzet-
közi megítélése megváltozott. Az iraki elnök azonosult az új, neki 
„kiosztott” szereppel; nyugati származású túszokat ejtett, ezzel 
pedig kezdetét vette a katonai–gazdasági–diplomáciai játszma a 
két fél között. Néhány évvel később azonban, miután 1997-ben a 
tömegpusztító fegyverek megsemmisítését felügyelő ENSZ-meg-
figyelők egy részét elűzte Irakból, Szaddám hajlandónak mutatko-
zott arra, hogy párbeszédet folytasson az iraki fegyvermegsem-
misítés ENSZ-felügyeletének jövőjéről a nyugati államokkal. Azok 
pedig ennek következtében elismert, szuverén államként kezdték 
el kezelni Irakot. Mivel mind a két fél, a Nyugat és Szaddám is úgy 
viselkedett, mintha Irak elismert, szuverén állam lett volna, a konf-
liktus diplomáciai úton megoldódott. Általánosságban elmondható, 
hogy a kisállamok identitása ugyanígy, a többi állam identitásával 
párbeszédben jön létre.

7 Wendt, 1992, 397. o.
8 Fierke, 2000.
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Ahogyan az identitás, úgy az érdekek sem eleve adottak. 
Wendt azt állítja, hogy a társadalmi szereplők mindenkori érdekei 
a többé-kevésbé stabil identitásukból vezethetők le.9 Ezt a gon-
dolatot James March és Johan Olsen is felhasználta a „megfele-
lőség logikája” (logic of appropriateness) elmélet kidolgozásakor. 
A szerzőpáros azt állítja, hogy a társadalmi szereplő ahhoz, hogy 
képes legyen a cselekvésre egy konkrét helyzetben, „felidéz egy 
identitást vagy szerepet, majd az ahhoz az identitáshoz vagy sze-
rephez tartozó kötelességeket a konkrét helyzethez társítja”.10 Mi-
vel a szereplő identitásának megőrzéséhez szükséges, hogy azt 
mindennapi gyakorlatokkal fenntartsa és újraalkossa, a társadal-
mi szereplő a gyakorlatokat úgy fogja megválasztani, hogy azok 
összhangban legyenek az identitásával.11 Ennek megfelelően, ha 
identitása átmenetileg vagy hosszabb ideig megváltozik, amint azt 
Irak példáján láttuk, az érdekei és a viselkedése szintén módosulni 
fognak.

Az identitás formálásának az egyik célja az egyén bizton-
ságának a megőrzése. Wendt szerint a nemzetközi kapcsolatok 
egyes iskolái eltérnek annak megítélésében is, hogy az állam kik-
kel érez közösséget.12 A neorealisták szerint az állam identitása 
exkluzív; a többi államhoz mért, relatív előnyökre törekszik, és 
zéróösszegű játszmákban gondolkodik, ezért nem érez közös-
séget más állammal, így pedig valódi közösségképzésre sem ké-
pes. A neoliberálisok úgy vélik, az állam alapvetően közömbös, 
de nem ellenséges a többi állammal szemben; abszolút előnyök-
re törekszik, és ezért ideiglenesen, bizonyos célok eléréséig haj-
landó részt venni egy közösségben, de a közösségi lét számára 
sosem önmagában vett cél, csupán egy stratégiai vagy gazdasá-
gi célt szolgáló eszköz. Ha azonban – ahogyan azt a konstrukti-
visták gondolják – az állam képes arra, hogy kognitív értelemben 

  9 Wendt, 1992, 398. o.
10 March és Olsen, 1998, 951. o.
11 Wendt, 1992, 413. o.
12 Uo. 399–401. o.
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kilépjen a zéróösszegű játszmákból, és meghaladja az ideiglenes 
stratégiai vagy gazdasági érdekeit szolgáló gondolkodást is, akkor 
képes lesz más államokkal értékalapú közösséget formálni.13 Ha 
az egyénnek – esetünkben az államnak – más államokkal vagy 
államok közösségével sikerül azonosulnia, akkor azok biztonsága 
a saját biztonságának a feltétele lesz. Az elképzelés szerint létre-
jöhet az államok közötti kollektív biztonság, amikor is az egyes ta-
gok biztonsága mindegyik tag felelőssége egyben. Ez a gondolat 
tulajdonképpen nem más, mint Woodrow Wilson amerikai elnök 
ideális világrendről alkotott nézeteinek az újrafogalmazása.

A konstruktivista irányzat szerint tehát az állam identitása és 
érdekei a többi társadalmi szereplővel való interakciója során jön-
nek létre, és többnyire stabil, de nem változhatatlan jellemzőként 
határozzák meg a mindennapi döntéseit. Az állam képes kollektív 
identitás kialakítására, és értékalapú közösség létrehozásával na-
gyobb fokú biztonságot tud elérni, mintha egyedül próbálna érvé-
nyesülni a változó dinamikájú nemzetközi rendszerben. Mivel pe-
dig a nemzetközi rendszer dinamikája az azt alkotó államok közötti 
interakciókon múlik, bizonyos mértékig minden állam képes globá-
lisan befolyásolni a saját lehetőségeit.

2. A globalizáció hatása a világpolitikára

A konstruktivista iskola államokat, valamint a nemzetközi szféra 
dinamikáját értelmező elméleti alapvetéseinek az áttekintése után 
vizsgáljuk meg a világpolitikában jelenleg zajló folyamatokat. Eb-
ben a részben kettős, egymást kölcsönösen létrehozó tendenciát 
mutatok be. Egyrészt azt, ahogyan az újonnan, jellemzően a 20. 
században megjelent intézmények föllazítják a több évszázados 
modern európai államrendszer egységét. A korábbi nemzetközi 
politikába – amelyben csak az államnak volt valódi ágense – ezek 
az immár szereplővé vált intézmények is beleszólást nyernek, vi-
lágpolitikává szélesítve a politikának ezt a spektrumát. Másrészt 
13 Uo. 400–401. o.
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röviden összefoglalom, hogy az államok hogyan válaszolnak a ki-
zárólagos szerepüket megkérdőjelező tendenciákra. Az államok 
ugyanis nem hagyják szó nélkül a politikai térvesztésüket, és mind 
„befelé” (az állampolgárok felé), mind „kifelé” (más államok és nem 
állami szereplők felé) igyekeznek megfelelően artikulálni a szuve-
renitásukat.

2.1. Új aktorok a politika színterén

A társadalomtudományokban általánosnak számít az a vélekedés, 
miszerint a modern államrendszer az 1648-as vesztfáliai béke kö-
vetkezményeként jött létre. Akkor ugyanis Európa politikai térképét 
többé-kevésbé szuverén államokra osztották, amelyek hatalma 
földrajzi, gazdasági és kulturális értelemben is egyértelmű és ki-
zárólagos volt. Szuverenitásukat a központi monetáris adózás, az 
abból finanszírozott és az erőszak-monopólium eszközeként szol-
gáló állandó katonaság, illetve a mindezt adminisztráló központi 
bürokrácia biztosította.14 A 21. századra azonban közhellyé vált, 
hogy bár az állam egyelőre továbbra is megkerülhetetlen szerep-
lője a világpolitikának, szuverenitása alapjai erodálódni kezdtek, 
szerepe az érdemi döntéshozásban pedig visszaszorulóban van.

Ezt a folyamatot jellemzően a globalizációval szokták magya-
rázni. Anélkül, hogy tudományosan meghatároznám a fogalmat, a 
globalizációt a 20. század elején kezdődött neoliberális változások 
összességének tekintem, mely a második világháborút követően 
vett új lendületet, és napjainkban is egyre dinamikusabban zajlik. 
Rik Coolsaet és Richard Langhorne szerint a folyamat a gazda-
sági szférában a legszembeötlőbb, de mára a politikai térben is 
könnyen tetten lehet érni.15 A nemzetközi és civil szervezetek, 
multinacionális vállalatok egyre nagyobb sikerrel követelnek bele-
szólást a politikai döntéshozásba, amelynek eredményként a szer-
zők szerint az államnak két választása van: vagy alkalmazkodik a 
14 Osiander, 2001, 125–126. o.
15 Coolsaet, 2004, 1–24. o.; Langhorne, 2004, 25–35. o.
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megváltozott környezethez – önszántából lemond politikai hatalma 
egy részéről –, vagy kénytelen lesz elfogadni, hogy kimarad a leg-
fontosabb döntések meghozatalából, esetleg politikai értelemben 
hátrányos helyzetbe kerül.

Andrew F. Cooper és Bian Hocking arra hívja fel a figyel-
met, hogy napjainkra az NGO-k az állam „meghosszabbításai” 
lettek, amelyek egyrészt így az államhatalmat elismerve, annak 
felügyelete alatt dolgoznak, másrészt azonban a számukra dele-
gált kompetenciák gyakorlásával fellazítják a különböző politikai 
szerepeket, ezzel pedig hozzájárulnak az államnak a nemzetközi 
politika kizárólagos szereplőjeként betöltött szerepének a megkér-
dőjelezéséhez.16 Geoffrey Wiseman elkerülhetetlennek látja, hogy 
a diplomáciai kapcsolatokban az államokon kívül más szereplők 
is önálló aktorokká váljanak, ami például a diplomáciának mint az 
államok közti kommunikáció eszközének a radikális újraértelme-
zését is jelenti.17

A nemzetközi politika horizontján megjelenő új aktorok meg-
kérdőjelezik az államrendszer egyértelmű világpolitikai dominan-
ciáját, mert számos olyan feladatot látnak el, amelyet hagyomá-
nyosan az állami szuverenitás alapvető garanciájának tekintenek. 
Klasszikusan ilyen alapvető politikai terület például a külügy, a 
hadügy, illetve a pénzügy, amelyek mellett Kenneth Waltz neore-
alista gondolkodó gazdasági területeket azonosít, azt állítva, hogy 
csak ezek a képességek (capability) tudják garantálni, hogy az ál-
lam a nemzetközi porondon érvényt szerezzen az akaratának, a 
nemzeti érdekeknek.18 Ilyen szempontból a jellemzően egyetlen 
valutát használó Európai Unió, illetve a CETA vagy a TTIP egyér-
telműen az állami szuverenitást kérdőjelezi meg.

16 Cooper és Hocking, 2004, 79–95. o.
17 Wiseman, 2004, 36–57. o
18 Waltz, 1979, 98. o.
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2.2. Az államok válasza az államhatalmat gyengítő tendenciákra

Mivel a nemzetközi kapcsolatokban egyre meghatározóbbak az új 
aktorok, az államok szerepe pedig fokozatosan szorul vissza, arra 
lehet számítani, hogy az utóbbiak mindent megtesznek azért, hogy 
megerősítsék a szuverenitásukat, és visszaállítsák a politikai do-
minanciájukat. Giorgio Agamben jogfilozófus és politikai gondolko-
dó szerint ez a folyamat már az első világháború alatt elkezdődött, 
mivel a korábbi századokban sérthetetlennek tételezett nemzet–
állam–terület hármasa – amely a nemzetállam szuverenitásának 
alapját képezi – akkor bomlott fel.19 Az államhatalom és a terület 
koherenciáját a háborút lezáró párizsi békeszerződés törte meg 
azzal, hogy korábban létező hatalmakat szüntetett meg (Német, 
Orosz, Osztrák–Magyar és Ottomán Birodalom), és új államokat 
hozott létre (Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Né-
metország, Csehszlovákia, Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia). 
Agamben úgy érvel, hogy a békeszerződés nyíltan kétségbe vonta 
a nemzetállam szuverenitásának az alapjait, ugyanis rámutatott 
a 19. században historicizált nemzetállam-fogalom fiktív jellegére 
azáltal, hogy pusztán a jog erejével újrarajzolta Európa térképét.20

Az államhatalom és a nemzet kapcsolata szintén ebben az 
időszakban szenvedett csorbát. A századforduló után egyre-más-
ra kezdett kiütközni, hogy a nagy francia forradalomnak a modern 
nemzetállamra írt szillogizmusa – miszerint a nemzetben „minden 
ember állampolgár”, és „az állampolgár a szuverenitás letétemé-
nyese”, tehát (egy nemzet tagjaként) minden ember szuverén – 
a valóságban nem működik.21 Franciaország 1915-ben, elsőként 
denacionalizálta, azaz fosztotta meg állampolgárságától az „ellen-
séges származású” állampolgárait. Példáját Belgium 1922-ben, a 
fasiszta Olaszország 1926-ban, Ausztria 1933-ban hasonló tör-
vénnyel követte, majd a náci Németország 1935-ben a nürnbergi 
19 Agamben, 2000, 41–42. o.
20 Agamben, 1998, 131–132. o.
21 Agamben, 2000, 20. o.
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törvényekben megkülönböztetett teljes jogú, illetve politikai jogok-
kal nem rendelkező állampolgárokat.22 A párizsi békeszerződés-
sel megrajzolt államhatárok korábban soha nem létező államokat, 
továbbá állampolgárság nélküli hontalanok tízezreit „teremtette 
meg”, akiket – amint arra Hannah Arendt rámutat – egyik nemzet 
sem igazán akart befogadni.23

A nemzetállam tehát, amelynek projektje Agamben szerint a 
fenti szillogizmus megvalósítása volt, megbukott.24 A békeszer-
ződéssel létrehozott államok elvi legitimációja cseppet sem volt 
magától értetődő, ezért azt jellemzően agresszív nacionalista po-
litikával igyekeztek megteremteni. Azt az illúziót, hogy ez a ten-
dencia csupán a múltbéli kisállamok sajátja lenne, Agambennek 
a jugoszláv háborúból vett példái mellett Judith Butler érzékletes 
tanulmánya oszlatja el.25 Ez utóbbiban a filozófus az amerikai bün-
tetőjog alkalmazásának „innovációit” elemezve kimutatja, hogy a 
kétezres években számos alkalommal bűncselekmény hiányában, 
preventív céllal ítéltek „meghatározatlan idejű fogságra”, letölten-
dő börtönbüntetésre gyanúsnak talált (általában valamilyen vallási 
vagy etnikai kisebbséghez tartozó) egyéneket az Egyesült Álla-
mokban.

Az állami szuverenitás „fitogtatása” azonban nem kizárólag 
az állampolgárok – vagy éppen nemzetközi vagy civil szervezetek – 
rovására történik, hanem más államok szuverenitásának kárára 
is. Kína jelenleg a Dél-kínai-tenger zátonyaira épít mesterséges 
szigeteket, ami tulajdonképpen nem más, mint a Kína által admi-
nisztrált terület, így pedig a kínai uralom kiterjesztése.26 Ebben az 
22 Uo. 17. o. 
23 Arendt, 1962, 291–293. o.
24 Agamben, 1998, 11–12. o.
25 Butler, 2006, 50–101. o.
26 Hunt, 2016. Nem véletlen, hogy Kína a Dél-kínai-tenger szigetein valósítja 

meg területnövelő politikáját. Számára ugyanis nemzet- és energiabiztonsági 
kérdést jelent azok jogi hovatartozása, mivel az állam keleti partvidékén talál-
hatók a legfejlettebb gazdasági, pénzügyi központjai. Márpedig azok elenged-
hetetlenül fontosak Kína vezető szerepének a megtartásához, hiszen fontos 
olajszállítmányozási útvonalak vezetnek keresztül a területen. Ha másik állam 
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esetben Kína figyelmen kívül hagyja más államoknak a kérdéses 
területhez fűződő érdekeit, de a nemzetközi jogot is; az ENSZ 
tengerjogi egyezménye alapján ugyanis az említett térség a Fü-
löp-szigetek gazdasági övezetéhez tartozik.27 A Fülöp-szigetek 
a hágai Nemzetközi Bírósághoz (International Court of Justice, 
ICJ) fordult annak érdekében, hogy igazát a nemzetközi közös-
ség is kimondja, Kína azonban  ismét jelezte, hogy az ICJ-t nem 
ismeri el, ezért annak döntése semmilyen jelentőséggel nem bír 
számára.28 Ehelyett saját politikáját egy 1935-ben, majd 1947-
ben, „A Dél-kínai-tenger szigetei” címen publikált, ma „Kilenc 
szaggatott vonalasként” ismert térképpel igyekszik igazolni.29

Szintén hasonló, terület fölötti uralomhoz kapcsolódó, államok 
közötti „kötélhúzás” zajlik jelenleg India és Pakisztán, Izrael és a 
de jure szuverén Palesztin Állam között, de ilyen vitát folytat a pe-
kingi kormány Tajvannal, valamint az ujgur és a tibeti területekkel 
is. Ciprus miatt Görögország és Törökország vetekedik, Koszo-
vó függetlensége kapcsán a pristinai és a belgrádi kormány, míg 
Kurdisztáné miatt a kurdok és a török, iraki, illetve szír kormány 
között van konfliktus – hogy csak az Európában legismertebb pél-
dákra szorítkozzak.

3. A globalizálódó nemzetközi rendszer konstruktivista szemmel: 
„A nemzetközi helyzet egyre fokozódik”

Ha a nemzetközi rendszer olyan, amilyenné az államok alakítják, 
akkor – ahogyan a fentebb részletezett tendenciák mutatják – nap-
jaink globalizálódó nemzetközi rendszere ellenséges és kompe-
titív. Ezek a tendenciák, ceteris paribus, várhatóan csak tovább 
erősödnek. Az államok egymással versengve próbálják bizonyítani 

gyakorolna kizárólagos gazdasági tevékenységet a keleti partvidék mentén, 
az Kína biztonságérzetét veszélyeztetné.

27 Perlez, 2016.
28 Philips, Holmes és Bowcott, 2016.
29 Nan, Zhang és Tiezzi, 2016.
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a saját szuverenitásukat az állam alatti és feletti szinteken, 
de – paradox módon – az államok szintjén, egymás számára is.

Ez a paradoxon azonban nem törvényszerű. A jelen állapot 
ugyanis, bár első pillantásra emlékeztethet a természeti állapotra 
– ahol minden résztvevő természetszerűleg hajlik az egymás elle-
ni háborúskodásra (bellum omnium contra omnes) –, nem azonos 
azzal. Ez ugyanis, mint azt a második részben tisztáztuk, egyfajta 
legitimációs háború, melynek alapvető kérdése a következő: ki-
nek van joga meghatározni a világpolitikát? Mivel a globalizáció 
hatására jellemzően nem egy-egy konkrét állam szuverenitása 
kérdőjeleződött meg, hanem az állam szuverenitása és szerepe 
általában, az államok közösségét az általános versengés helyett 
talán észszerűbb lenne – legalábbis elméletben – inkább együtt-
működésre bírni.

Ezt a gondolatot támasztja alá a játékelméletből ismert fogoly-
dilemma modellje is. Wendt megfogalmazásában a fogolydilem-
ma tétele úgy hangzik, hogy az „egoista” vagy „zsákmányoló” ál-
lamoknak kölcsönösen föl kell ismerniük, hogy hosszú távon nem 
tudnak úgy elérni bizonyos célokat, ha nem működnek együtt.30 
A versengés tehát nem szolgálja a résztvevők érdekeit, ugyanis 
hosszú távon az így elérhető abszolút nyereség elmarad a koope-
ratív viselkedéssel elérhetőtől. A versengés a kisállamok számára 
különösen hátrányos lehet, ha ugyanis minden állam versenyez 
minden állammal, akkor valószínűleg a kisállamoknak a versen-
géshez szükséges készletei fognak először kiapadni, amelyek ki-
elégítő feltöltésére azok egy elhúzódó versenyben aligha lesznek 
képesek. A versengő rendszer első „legyőzöttjei” tehát hosszú tá-
von a kisállamok.

Az államok – és köztük elsősorban a kisállamok – egyönte-
tű érdeke tehát, hogy a rendszer kompetitív spiráljának tovább-
gyűrűzését megakadályozzák, és a folyamatot kooperatív ten-
denciává alakítsák át. Erre konstruktivista szempontból minden 

30 Wendt, 1992, 416–417. o.



Lafferton Sára

312

államnak – eltérő mértékben ugyan, de mégiscsak – megvan a 
lehetősége. Ahhoz, hogy ez reálisan megtörténhessen, legelőször 
is arra van szükség, hogy a folyamat minden résztvevője fölismer-
je, hogy érdekei hosszú távon azonosak a többi szereplőéivel: az 
állam szerepének a nemzeti és nemzetközi porondon történő biz-
tosításával.

4. A kisállamok politikai mozgástere

Az előbbiekben összefoglaltam, hogy a konstruktivista szemlélet 
milyen értelmezési keretet kínál a nemzetközi politika eseményei-
hez, majd röviden ismertettem a napjainkban is zajló globalizációs 
tendenciáknak a világpolitika ütőerén is kitapintható hatásait. Ezt 
követően rámutattam, hogy ezek a tendenciák az államok számára 
hosszú távon hátrányosak, esetleg végzetesek lehetnek. Az aláb-
biakban Thuküdidész „Méloszi dialógusát” újragondolva amellett 
érvelek, hogy a kisállamok egy politikai közösség részeként, meg-
felelően alkalmazott soft power technikákkal képesek érdemben 
befolyásolni a közvetlen politikai környezetüket, közvetve pedig a 
nemzetközi közösség egészét.

Thuküdidész a „Méloszi dialógusban” leírja, ahogyan a kis 
sziget lakói, a mélosziak a nagy tengeri hatalom, Athén hadve-
zéreivel folytatott tárgyalásuk során amellett érvelnek, hogy nem 
volna igazságos vagy jogszerű, ha az utóbbiak lerohannák és el-
foglalnák a seregeikkel Méloszt.31 A szigetlakók még barátságos 
szerződést is ajánlanak az athéniaknak, de az elvont értékekre 
való hivatkozás nem győzi meg az erősebb felet. A mélosziak nem 
tudják szóval feltartóztatni a hatalmas hadsereggel érkező athé-
niak terjeszkedésvágyát, így azok ostrom alá vonják, majd pedig 
elfoglalják a szigetet.

A klasszikus értelmezés szerint ez a történet azt implikál-
ja, hogy az erősebb nem szorul elvont értékek követésére, mert 

31 Thuküdidész, 2007.
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megvannak a materiális erőforrásai ahhoz, hogy azok betartása 
nélkül is érvényesítse az akaratát. Az akarat mibenléte azonban 
– March és Olsen konstruktivista szellemű érvelése szerint – alap-
vetően azon múlik, hogy a szereplő milyen értékeket vall magáé-
nak.32 E gondolat mentén fölvethető a „Méloszi dialógusnak” egy 
olyan alternatív forgatókönyve, amely az athéniak értékalapú iden-
titására épít. Ha az athéniak úgy érezték volna, hogy a mélosziak 
lerohanása – éppen annak igazságtalan vagy jogszerűtlen volta 
miatt – inkonzisztens a saját identitásukkal, valószínűleg inkább 
elfogadták volna a (rövid távon számukra kevésbé előnyös) baráti 
alapon kötött szerződéses kapcsolatot, ahogyan azt a szigetlakók 
javasolták, mint hogy vállalják azt a kognitív disszonanciát, amit az 
önmagukról alkotott képük és a valóságos cselekedeteik közti éles 
különbség generált volna.

Wendt szerint ugyanis a társadalmi interakció során kialakult 
identitást további, hasonló társadalmi interakcióval lehet fenntarta-
ni.33 Ha azonban a szokásos érintkezési formák közé oda nem illő 
kerül, az az identitás egészét veszélyezteti.34 Az identitás viszont, 
bár nem stabil és örök képlet, a lényegét tekintve nem változhat 
folyamatosan. Az ugyanis egyrészt mind materiális, mind pedig 
immateriális értelemben rendkívül költséges volna az identitás 
„tulajdonosának”, másrészt pedig ellehetetlenítené egy viszonylag 
stabil társadalmi rend kialakulását, ami állandóan bizonytalan tu-
dásokat és kapcsolatokat eredményezne, és végső soron a társa-
dalom valamennyi tagját hátrányosan érintené.35

A mélosziakhoz hasonlóan a kisállamokra is elmondható, 
hogy a hosszú távú fennmaradásuk kulcsát nem a stratégiai vagy 
gazdasági fontosságuk jelenti. Túlélésük sokkal inkább magyaráz-
ható a nemzetközi rendszerben meghatározó államokkal közösen 
osztott azon értékekkel, amelyek nem engedik, hogy a nagyhatalmak 

32 March és Olsen, 1998, 955. o.
33 Wendt, 1992, 399. o.
34 Uo. 419. o.
35 Uo.
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(gátlás vagy fenntartások nélkül) gyarmatosítsák őket. Napjaink 
kisállamainak tehát az az érdekük, hogy e közös értékek minél 
szélesebb körű elkötelezett támogatását biztosítsák, azaz azokat 
úgy beépítsék a többi állam identitásába, hogy később nagyon 
költséges lenne megváltoztatniuk.

Olyan államokra azonban, amelyekkel nincs intézményes kap-
csolata – hiszen technikailag nem lehetséges a világ összes álla-
mával érdemi kapcsolatot fenntartani –, a kisállam alapvetően nem 
tud hatni. Erre viszont alkalmas közeget jelenthetne az államok kö-
zötti politikai közösség. Ez alatt – Hannah Arendt nyomán – szuve-
rén államok olyan szerveződésére gondolok, amelynek teljes jogú 
tagjai egyenlőnek ismerik el egymást, és a legfontosabb döntési 
folyamatokban, tehát amikor a közösség céljairól és eszközeiről 
döntenek, egyenlő szavazattal vesznek részt.36

Ilyen politikai közösségnek tekinthetjük az Európai Uniót. 
Az EU 2004-es és 2007-es „nagy keleti bővítésével” kapcso-
latban Frank Schimmelfennig azt állítja, hogy az Unió csakis 
azért dönthetett mellette, mert a közösséget alkotó alapvető 
értékekre – összeurópaiság, demokrácia, liberalizmus – történt 
hivatkozással az azt eleinte ellenző tagállamok is rákényszeríthe-
tőek voltak a kelet-európai államok befogadására.37 Így, bár sem a 
támogató, sem a csatlakozásra váró államoknak nem voltak meg 
a materiális erőforrásaik arra, hogy elfogadtassák a bővítést a töb-
bi tagállammal, az alapvető értékekre való hivatkozással képesek 
voltak közösségi szinten legitimálni a céljukat, amit így az összes 
EU-tag kénytelen volt elfogadni.

Ha pedig már a kisállamok teljes jogú tagjai a politikai közös-
ségnek, azaz bizonyos rendszerességgel részt vesznek olyan 
társadalmi interakciókban, amelyekben a többiekkel formálisan 
egyenlőként döntenek az általuk alkotott közösség mindenkori 
céljairól és eszközeiről, akkor érdemi kérdésekben tudnak hatni a 

36 Arendt, 2007, 118–122. o.
37 Schimmelfennig, 2001, 48. o.
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saját környezetükre. Így ugyanis lehetőségük nyílik a kommunika-
tív cselekvésre, amely Jürgen Habermas értelmezése szerint nem 
más, mint viszonyteremtő cselekvés.38

Ahogyan Thomas Risse összefoglalja, a kommunikatív cse-
lekvés azt előfeltételezi, hogy a résztvevők képesek egymás 
iránt együttérzést tanúsítani együttérezni, egy közös életvilágon 
(gemeinsame Lebenswelt) – azaz közös jelentések rendszerén – 
osztoznak, és kölcsönösen egyenlőnek ismerik el egymást.39 Risse 
ezt a gondolatot alkalmazza a nemzetközi kapcsolatokban rejlő di-
namikák megragadásához, amikor leírja az érvelés logikáját (logic 
of arguing). E logika szerint a társadalmi cselekvés résztvevői úgy 
próbálják meggyőzni egymást az adott kérdésről vallott nézeteik 
validitásáról, hogy egy sajátos narratívával kontextualizálják azt 
(ezáltal teremtve meg a közös életvilágot), azaz bizonyos normák 
és értékek mentén értelmezik az adott problémát.40 Mivel a közös-
ség alapértékei szerint kölcsönösen egyenlőnek tekintik egymást, 
a vitát nem feltétlenül az erősebb fél nyeri, hanem az, amelyiknek 
az álláspontját a tagok a leginkább legitimnek és észszerűnek ta-
lálják. Mivel pedig a vita tárgya a politikai közösség fenti definíciója 
szerint a közösség célja és eszköze egyaránt lehet, a kisállamok 
a közösség egészére, azon keresztül pedig valamennyi tag iden-
titására hatni tudnak, amennyiben a tagok a közösség részeként 
határozzák meg magukat.

Politikai közösség tagjaként a kisállamok az érdekérvényesítő 
potenciáljukat is növelni tudják. Maria Mälksoo könyvének utolsó 
fejezete arról szól, hogy a kétezres években az EU-hoz csatlako-
zott kelet-európai államok – egészen pontosan a balti államok és 
Lengyelország – hogyan váltak érdemi szereplővé a nagypolitiká-
ban.41 Erre az iraki tömegpusztító fegyverek kapcsán éppen akkor 
kialakult nemzetközi vita miatt volt lehetőségük, mivel az felszínre 

38 Habermas, 1985.
39 Risse, 2000, 10–11. o.
40 Uo. 19. o.
41 Mälksoo, 2010, 123–149. o.
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hozta a transzatlanti és az Európán belüli megosztottságokat.42 
Az Amerikai Egyesült Államok az Egyesült Királyság támogatásá-
val iraki intervenciót szorgalmazott, míg az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának két másik állandó tagja, Franciaország és Oroszország 
ellenezte a katonai beavatkozás tervét. 2003-ban a vita a tető-
pontjára hágott; a balti államok és Lengyelország pedig a támoga-
tásukról biztosították az USA-t, amikor az úgy határozott, hogy az 
ENSZ BT teljes felhatalmazása nélkül is bevonul Irakba.43

A kialakult zavaros politikai helyzetet Mälksoo a kulturális ant-
ropológiától kölcsönzött „farsang” fogalmával ragadja meg.44 Az 
ENSZ BT teljes felhatalmazása nélkül végrehajtott invázió kelet-
európai támogatása a hagyományos európai biztonságpolitikai 
struktúrák felforgatását jelentette, hiszen a világpolitikában ha-
gyományosan meghatározó szereppel bíró kontinentális nyugat-
európai államok (Franciaország, Németország) akarata háttérbe 
szorult, és a („győztes seregekhez” csatlakozó) kelet-európai álla-
mok érdekei érvényesültek.45 Ezek az érdekek pedig abból a törté-
nelmi tapasztalatból táplálkoztak, amelyben az Orosz Birodalom, 
a Szovjetunió vagy éppen Oroszország az állandó létfenyegetés 
kiapadhatatlan forrásaként jelent és jelenik meg, és ennek meg-
felelően alapvetően befolyásolja a balti államok és Lengyelország 
identitását és politikáját.46

Ezek az államok nem újonnan érkezőkként (azaz mint 
csatlakozó EU-s tagállamok) szerettek volna megjelenni a vi-
lágpolitika színpadán, hanem (NATO-tagokként) az euroatlanti 
közösség értékeinek, a szabadságnak és a demokráciának a 
42 Uo. 124. o.
43 Uo.
44 A farsang (angolul carnival) fogalmát Mihail Bahtyin vezette be a társadalmi 

struktúrák leírásának és megismerésének eszközeként. A kifejezést a népi 
kultúrát kutató Peter Burke arra az időszakra használja, amikor a „feje tetejére 
áll a világ”, azaz megfordul az addig természetesnek tekintett társadalmi rend, 
és a szolgából úr, az úrból pedig szolga, papból világi, világiból pap, férfiból 
nő, nőből pedig férfi, stb. lesz. Burke, 1991, 224–225. o.

45 Mälksoo, 2010, 124. o.
46 Uo. 44–45. o.
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védelmezőiként.47 A beavatkozás az ő narratívájukban – a kom-
munikatív cselekvés fogalmaival élve – nem egy szuverén állam, 
Irak lerohanását jelentette, hanem olyan műveletet, amely demok-
ráciát és szabadságot terjeszt a világban.48 Az ezen értékek mel-
letti állásfoglalás – érvel Mälksoo – egyértelmű volt a baltiak és a 
lengyelek számára, amelyek a hidegháború évei alatt azok hiányát 
ugyancsak megszenvedték. Másrészt pedig stratégiai fontossá-
gú döntés is volt egyben, hiszen az intervenció támogatásában 
egy, az államukat fenyegető esetleges orosz megszállás esetén 
nyújtandó amerikai vagy NATO-s védelem garanciáját látták.49 
A kisállamoknak tehát sikerült még egy nem demokratikus politikai 
közösségen, az ENSZ-en belül is érvényre juttatniuk az érdekei-
ket, amely így, bár kiváltotta a közösség bizonyos tagjainak a rosz-
szallását,50 formálisan nem kérdőjeleződött meg.

A méloszi dialógus alternatív forgatókönyvének tanulságával 
összhangban, a kisállamoknak tehát alapvető érdekük, hogy minél 
több, lehetőleg nemzetközileg is meghatározó tagot hívjanak meg 
a politikai közösségükbe. Ezzel egyrészt azt tudják elérni, hogy 

47 Uo. 123–124. o.
48 Uo. 125. o. Donald Rumsfeld akkori amerikai védelmi miniszter ezt a narra-

tívát megragadva érvelt amellett, hogy Kelet-Európa értékrendje sokkal job-
ban tükrözi az USA-ét, mint a kontinens nyugati felének államaié, ezzel pedig 
egyszerre „új Európává” avanzsálta Kelet-Európát (Uo. 64. o.). Mälksoo re-
mekül világít rá arra a paradoxonra, amely az erőhasználat ellen elkötelezett, 
posztmodern Nyugat-Európa és a geopolitikai keretben gondolkodó, modern 
balti államok, illetve Lengyelország között húzódik, miszerint az előbbi csu-
pán szóban támogatja a szabadság és a demokrácia ügyét, míg az utóbbiak 
harcba szállnak érte. Arról, hogy az intervenció támogatásában a részükről 
több rejlett, mint pusztán a későbbi győztesnek vélt félhez való csatlakozás 
(Uo. 125. és 138. o.), az a több száz katona árulkodik, akiket a három balti 
állam, de mindenekelőtt Lengyelország küldött Irakba, hogy a Multi-National 
Force – Iraq nevű szövetséges seregben szolgáljanak. Ezek az államok tehát 
értékalapú külpolitikát követnek, amelyből az aktív, beavatkozó erő használa-
ta következik.

49 Uo. 129. o.
50 Jacques Chirac francia államfő 2003-ban kijelentette, hogy az amerikai inter-

venciót nyílt levélben támogató kelet-európai államok kihagytak egy remek 
alkalmat arra, hogy „csöndben maradjanak”. CNN, 2003.
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a nemzetközi rendszernek több tagja is magáévá teszi a közös-
ség alapértékeit, amelyeket megkérdőjelezhetnek és vitathatnak 
ugyan, de azt, mint a közösség valamennyi tagja, csak bizonyos 
keretek között tehetik meg. Egy politikai közösség tagjaként a kis-
államok nem csupán a nemzetközi rendszer kompetitív spiráljának 
a továbbgyűrűzését tudnák ellensúlyozni vagy megakadályozni, 
de több, nemzetközileg jelentős állam bevonásával arra is képe-
sek lennének, hogy az őket kívülről vagy a közösségen belülről 
érő támadások valószínűségét is csökkentsék. A gyakorlat azt iga-
zolja, hogy a kisállamok élnek is ezzel az eszközzel az érdekeik 
érvényesítése során; az EU-n belül ilyen formációnak tekinthető a 
„kohézió barátai” államcsoport, illetve a migrációs válság kezelése 
érdekében a kapcsolataikat szorosabbra fonó visegrádi négyek.

5. Összefoglalás

Tanulmányomban megpróbáltam bemutatni egy lehetséges vá-
laszt arra a kérdésre, hogy a kisállamoknak hogyan érdemes re-
agálniuk napjaink globalizációs tendenciáira. Ezek a tendenciák 
általában az állam szerepét kérdőjelezték meg, de egyelőre úgy 
tűnik, hogy a folyamat legnagyobb vesztesei a kisállamok. Túlnyo-
móan konstruktivista szerzők műveire építettem azon állításomat, 
hogy politikai közösségben, megfelelően alkalmazott soft power 
technikával a kisállamok érdemben tudják növelni az érdekérvé-
nyesítő képességüket.

A fent leírt érvelés, természetszerűleg, nem teljes körű. Nem 
veti alá részletes elemzésnek vagy kritikának a konstruktivista 
irányzatot, hanem új állítást fogalmaz meg annak alapvetéseiből 
kiindulva, melyet aztán egy bizonyos problémára alkalmaz. Alap-
vetően a globális Északon zajló folyamatokra összpontosít, így 
pedig figyelmen kívül hagyhat földrajzilag más gyújtópontú, de 
politikailag hasonlóan jelentős tendenciákat. Minden hiányosság 
elismerése mellett kijelenthetem azonban, hogy a célom nem az 
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volt, hogy a konstruktivista szemlélet kritikáját vagy napjaink nem-
zetközi rendszerének átfogó konstruktivista elemzését készítsem 
el, hanem az, hogy konstruktivista szempontból egy lehetséges és 
reálisan megvalósítható választ adjak a tanulmánykötet fő kérdé-
sére, amely a kisállamokra és azok politikai mozgásterére vonat-
kozik.

A zéróösszegű játszma kognitív keretként történő használata 
hosszú távon a kisállamok létezését veszélyezteti. A gazdasági 
előnyökre való kizárólagos építkezés aláássa a szerepüket, és 
megkerülhető „bábokká” degradálja őket. Az államok politikai kö-
zösségében való gondolkodás látszik jelenleg az egyetlen olyan 
megoldásnak, amelyben a kisállamok valódi tényezőként szere-
pelhetnek. Ahogyan az érvelésből is látszik, összességében el-
mondható, hogy minél szélesebb és mélyebb a politikai közösség, 
annál jobban szolgálja a kisállamok érdekeit – ez azonban 
csak addig igaz, amíg valódi, minőségi közösségként tud mű-
ködni. A közösségi „vérkeringés” ébrentartása ezért a kisállamok 
számára legalább olyan fontos feladat, mint új, arra alkalmas és 
méltó tagok meghívása vagy a közös értékek mélyítése.

Ilyen szempontból különösen aggasztó az a folyamat, amely-
nek során különböző államok (Burundi, a Dél-afrikai Köztársaság, 
Gambia, továbbá Oroszország, a Fülöp-szigetek, Kenya) jelzik a 
Nemzetközi Büntetőbíróságból való potenciális kilépési szándéku-
kat,51 vagy éppen az a 2016. június 23-án tartott brit népszavazás, 
melynek eredményeként Nagy-Britannia előbb-utóbb kilép az EU-
ból. Mivel ezek a szervezetek több évtizedes múlttal rendelkező, 
aktív, és a nemzetközi porondon alapvetően elismert közösségek, 
a tagok kilépése működésbeli deficitekre, illetve a közös értékek 
inflálódására hívja fel a figyelmet. Ha a vesztfáliai rendszert vala-
milyen formában fenn akarják tartani, nem csupán a kisállamok-
nak, de valamennyi államnak alapvető érdeke, hogy ezt a folyama-
tot visszafordítsák.

51 Bowcott, 2016.
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A kötet szerzői

Garai Nikolett a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte alap-
szakos diplomáját a nemzetközi tanulmányok szakon. Jelenleg 
mesterszakos hallgató a Corvinus angol nyelvű International Rela-
tions szakirányán. A Külügyi és Külgazdasági Intézethez 2016-ban 
csatlakozott gyakornokként; 2017-től titkársági munkatársként és 
projektkoordinátorként dolgozik az intézetben. 2016-ban elnyerte 
az Új Nemzeti Kiválóság Kutatói Program mesterszakos hallgatók 
számára kiírt ösztöndíját. Kutatási területe: a Visegrádi Együttmű-
ködés érdekérvényesítésének lehetőségei és korlátai az Európai 
Unióban.

Koncz-Kiss Júlia a Budapesti Corvinus egyetem mester-
szakos végzős hallgatója, az angol nyelvű International Rela-
tions szakirányon. Alapképzéses diplomáját az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakán szerezte. 
A tanulmánykötet szerkesztése alatt a Külügyi és Külgazdasági 
Intézetben teljesített szakmai gyakorlatot; jelenleg a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium közigazgatási ösztöndíjasa.

Dr. Kovács Attila Miklós doktori fokozatát a Budapesti Corvinus 
Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában szerezte. Kutatási 
témája: a politikai döntéshozatalt és a jogalkotási folyamatokat 
befolyásoló tényezők elemzése. Szakmai pályafutása során dol-
gozott a hazai államigazgatásban és az Európai Unió intézménye-
iben egyaránt. 2014-ben a brüsszeli székhelyű Centre for European 
Policy Studies külsős kutatója volt. 2015 óta a Külügyi és Külgaz-
dasági Intézet külső szakértője. Jelenleg a Tecnológico de Monter-
rey vendégoktatója Mexikóvárosban, ahol regionális fejlesztéssel, 
gazdaságföldrajzzal és geoökonómiával kapcsolatos tantárgyakat 
oktat. A közelmúltban több, Mexikó politikai és gazdasági kérdése-
ivel foglalkozó elemzése is megjelent.
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Kőváriné dr. Ignáth Éva a Budapesti Corvinus Egyetem Nem-
zetközi Tanulmányok Intézetének adjunktusa. Kutatási területe 
felöleli Belgium, Hollandia és Luxemburg külpolitikájának, politikai 
rendszerének vizsgálatát. A belga föderáció fejlődésével, az ál-
lamreformok dinamikájával is részletesebben foglalkozott. Kutatá-
si érdeklődése kiterjed továbbá az európai integráció fejlődésére. 
Jelenleg részt vesz az intézet Jean Monnet Chair in EU Policies 
programjában.

Lafferton Sára a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett alap-
szakos politológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tör-
ténelem alapszakos bölcsész diplomát, 2014 óta a Társadalomel-
méleti Kollégium tagja. 2016-ban végezte el a Central European 
Universityn a világpolitika tanulmányok mesterszakot, ahol európai 
uniós és tagállami szabályozásokat vizsgált különböző szuvereni-
táselméletek tükrében. Tudományos érdeklődésének fókuszában 
a huszadik századi kontinentális politikai antropológia és eszme-
történet, illetve az olaszországi populista politika áll.

Dr. Marton Péter a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Ta-
nulmányok Intézetének docense. Kutatási területei: a külpolitika-
elemzés és a biztonsági tanulmányok. Számos könyv szerzője; 
magyar nyelven monográfiaként jegyzi A külpolitika elemzése… c. 
kötetet (Budapest: AJTK, 2013), illetve (Balogh Istvánnal és Rada 
Péterrel) társszerzőként a Biztonsági tanulmányok c. kötetet (Bu-
dapest: AJTK, 2015). A jelen kiadványban megjelenő tanulmány, 
illetve a hozzá kapcsolódó kutatás az Új Nemzeti Kiválósági Prog-
ram keretében a szerző számára nyújtott posztgraduális ösztöndíj 
(2016–2017) támogatásával valósulhatott meg.
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Stork Fanni 2012-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tár-
sadalomtudományi Karán, nemzetközi tanulmányok alapképzési 
szakon, majd 2014-ben ugyanott, a mesterképzési szakon szer-
zett diplomát. 2013-ban egy hónapot dolgozott Brüsszelben, Ma-
gyarország EU mellett működő Állandó Képviseletén, ezt követően 
pedig fél évet töltött a Londoni Magyar Kulturális Központ gyakor-
nokaként. Miután lediplomázott, a Kreatív Európa Iroda MEDIA 
alprogramjánál helyezkedett el, amely az EU filmtámogatási prog-
ramjának magyarországi információs pontja. 2016 szeptembe-
rében kezdte meg tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolán, ku-
tatási területe a kulturális diplomácia. Tanulmányai során kiemelt 
hangsúlyt fektetett a kortárs magyar kultúrára, a kulturális külpoliti-
kára, a magyar, illetve a nemzetközi filmgyártás múltjára, jelenére 
és jövőjére, az Európai Unió kulturális és audiovizuális politikájára, 
valamint az EU kultúra- és filmtámogatási programjaira.

Szabó Krisztina egyetemi tanársegéd a Budapesti Corvinus 
Egyetem Világgazdasági Intézetében, valamint a Nemzetközi Kap-
csolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 
Emellett a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Kuta-
tási területe a fejlődés-gazdaságtan témakörön belül a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés hatékonyságának vizsgálata.

Szalai Máté a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója és a kö-
zel-keleti kutatási program koordinátora, valamint a Budapesti 
Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének tanárse-
gédje és doktorjelöltje. Társszerzője (Arany Anettel és N. Rózsa 
Erzsébettel) Az Iszlám Állam kalifátusa című kötetnek (Budapest: 
KKI–Osiris, 2016). Elsősorban a közel-keleti politikával, azon belül 
is a Perzsa-öböl térségével, valamint Szíriával és Irakkal foglalko-
zik, emellett pedig a kisállamok elméleti és gyakorlati mozgásterét 
kutatja.



KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET


	borító eleje
	tartalom
	főrész

