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fegyverzetkorlátozással foglalkozó – és ne tagadjuk, abból élô – elit az elmúlt
évtizedek során gyakran megfeledkezett arról, hogy a fegyverzetkorlátozás
nem Ding an sich. Eszköz, aminek meghatározott funkciói vannak. Ebbôl a

szempontból a legfontosabb az, hogy valamilyen módon hozzá kell járulnia a folya-
matban résztvevôk biztonságához, mind nemzetközi környezetük alakításával, mind
pedig nemzetbiztonságuk befolyásolásával. Mindezt pedig úgy kell elérnie, hogy
ugyanakkor csökkentse a biztonság garantálásának költségeit. Ezek a tényezôk együtt
teszik a fegyverzetkorlátozást pozitív összegû játékká, s azt ilyen feltételek között vagy
legalábbis azok valamelyikének teljesülése esetén érdemes folytatni.

Ezeken az általánosságokon túlmenôen a hidegháború idején, ami egyben a fegy-
verzetkorlátozás keletkezésének idôszaka is, konkrét elvárások is megfogalmazódtak.
Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket elfogadnak, csökkenteniük kell „a háború va-
lószínûségét, kitörése esetén kiterjedését és a benne alkalmazott erôszakot, valamint a
háborús készenlét politikai és gazdasági költségeit”.1 Az elôbbi rdemi célkitûzéseket
továbbiak egészítették ki. Így vált a fegyverzetkorlátozás és váltak a lebonyolítására
létrehozott fórumok a biztonságról zajló kommunikáció elsôdleges fórumává. Jó ideig
– mindenekelôtt az 1960-as és 1970-es években – egyben státust is teremtett a nemzet-
közi rendszerben. A fontos államok, mindenekelôtt a két szuperhatalom, aktívan részt
vettek a fegyverzetkorlátozásban, míg a kevésbé fontos államok nem. A fegyverzetkor-
látozás nem foglalkozott a meghatározó szovjet-amerikai illetve kelet-nyugati konflik-
tus okával. Ez érthetô, hiszen a fegyverzetkorlátozás a nukleáris fenyegetésre és a nuk-
leáris fegyverek pusztító képességére adott gyakorlatias válaszként jelent meg. Követ-
kezésképpen korlátozott volt és maradt, ami a konfliktusban alkalmazott/felhalmo-
zott eszközökkel, nem pedig a konfliktus gyökereivel foglalkozott.

Amikor a kelet-nyugati konfliktus váratlanul véget ért, ez a fegyverzetkorlátozási
szakértôket éppúgy meglepetésként érte, mint a politológusokat és politikai eliteket. Kü-
lönösen érdekes volt megfigyelni azt, hogy az alapvetô stratégiai átrendezôdésre akkor
került sor, amikor Európában a fegyverzetkorlátozási tárgyalások a zeniten voltak, értve
ezen, mind a hagyományos fegyverek korlátozását, mind pedig a bizalom- és biztonság-
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erôsítô intézkedéseket. Következésképpen a történelem beavatkozott azokba a folyama-
tokba, amelyeket a hidegháborús rendszer elmúltát megelôzôen a fenyegetettség szint-
jének csökkenése és az együttmûködési készség fokozódása tett lehetôvé. A fegyverzet-
korlátozás viszonylagos sikere éppen ennek a két tényezônek volt tulajdonítható. Az eu-
rópai államok a kelet-nyugati konfliktus vége felé érzékeltek ugyan némi fenyegetést, de
a konfliktus már távolról sem volt antagonisztikus, ami így nem akadályozta azt, hogy
az érintettek a fegyverzetkorlátozási tárgyalásokra, mint együttmûködésen alapuló esz-
közre hagyatkozzanak, amikor biztonságukat kívánják kedvezô irányban befolyásolni.
A légkör és a felek készsége gyors eredmények elérését tette lehetôvé.

Ez a tanulmány az európai fegyverzetkorlátozás fejlôdését és perspektíváit elemzi a ke-
let-nyugati konfliktus elmúltával. Teszi ezt az elmúlt maholnap másfél évtized eredményei
fényében. Az alapvetô kérdések, amire választ keres az, vajon adekvát módon reagált-e Eu-
rópa a megváltozott körülményekre, s kísérelte meg a fegyverzetkorlátozást beilleszteni az
új, kialakulóban lévô nemzetközi rendbe, s ennek fényében alkalmasnak mutatkozik-e,
hogy ez az eszköz hozzájáruljon a nemzetközi kapcsolatok alakításához a jövôben.

Európai fegyverzetkorlátozás a hidegháború után

Amikor a hidegháború befejezôdött, s ennek pontos idejérôl megoszlanak ugyan a vé-
lemények, ám azt illetôen teljes az egyetértés, hogy ez legkorábban Kelet-közép Euró-
pa 1989 ôszi forradalmainak idején, legkésôbb pedig a Szovjetunió 1991 végi felbomlá-
sakor történt, néhány – túlnyomóan jogilag nem kötelezô – fegyverzetkorlátozási
megállapodás, a tárgyra vonatkozó, folyamatban lévô tárgyalások és kiterjedt, koráb-
ban fegyverzetkorlátozással foglalkozott többnyire diplomatákból és katonatisztekbôl
álló szakértôi kör maradt hátra. A megkötött megállapodásokat végre kellett hajtani, a
tárgyalásokat lehetôleg sikeresen – szerzôdéskötéssel – le kellett zárni, végül pedig va-
lamilyen módon elfoglaltságot kellett találni azoknak a szakértôknek, akik a folyamat
folytatása mellett érveltek. Az utóbbi – az elôbbiek fényében – a hidegháborút köve-
tôen egy ideig még nem okozott különösebb nehézséget.

Ha egy pillantást vetünk a kelet-nyugati konfliktus befejezését követôen felhozott ér-
vekre, azokat következôképpen csoportosíthatjuk: 1. Hangoztatták, hogy a fegyverzetkor-
látozás folyamata még nem ér véget a megállapodások megkötésével, hanem az magában
foglalja végrehajtásukat, ellenôrzésüket és azoknak a fórumoknak a mûködtetését is, ame-
lyeket a szerzôdésekkel összefüggésben hoztak létre (pl. felülvizsgálati konferenciák, kü-
lönféle vita- és döntéshozatali fórumok). 2. A stratégiai helyzet megváltozásától függetle-
nül tovább folytak azok a tárgyalások, amelyek bizonyos függô kérdések rendezését céloz-
ták. Az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó szerzôdés, a bizalom- és bizton-
ságerôsítô intézkedések korábbinál kiterjedtebb szabályozását célzó közelgô megállapodás
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és a Nyitott Égbolt szerzôdés tárgyalásai még egyaránt zajlottak. 3. Nem sokkal késôbb fel-
merült a gondolat, hogy bizonyos kötelezettségeket kiterjesszenek olyan államokra, ame-
lyek nem voltak tagjai sem a NATO-nak, sem a Varsói Szerzôdésnek és ennek következté-
ben nem vettek részt sem az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó, sem pe-
dig az un. Nyitott Égbolt tárgyalásokon. A két megbeszélés-sorozat befejezését követôen
az EBEÉ 1992-es Helsinki dokumentuma ezt „a fegyverzetkorlátozásra, leszerelésre vala-
mint bizalom- és biztonságerôsítésre vonatkozó kötelezettségek” harmonizálásaként fo-
galmazta meg. A figyelmet pedig „a résztvevô Államok nemzetközi intézkedések alapján
fennálló, európai hagyományos fegyveres erôire vonatkozó kötelezettségeire, különöskép-
pen az információcserére, ellenôrzésre és az erôk szintjére” összpontosította.2 4. Az 1990-es
évek közepén ezt a törekvést az egészítette ki, hogy fegyverzetkorlátozási intézkedéseket
átfogó, nagyobb fegyveres konfliktusokat lezáró megállapodások részeként fogadjanak el.
Erre eddig az 1995-ös daytoni Megállapodás alapján került sor 1996-ban, mind a bizalom-
erôsítô intézkedések, mind pedig a hagyományos fegyveres erôk egymáshoz viszonyított
nagysága tekintetében. 5. Olyan intézkedéseket is megfontoltak, amelyek közvetlen hatást
gyakorolnak a polgárok biztonságára – ellentétben a korábbi helyzettel, amikor a fegyver-
zetkorlátozás az állam, sôt bizonyos esetekben a rezsim biztonságát igyekezett fokozni. A
gyalogsági aknákat univerzálisan betiltó egyezményt valamint a kézifegyverek státusát
szabályozni hivatott törekvéseket minden földrészen fontolgatják, így Európában is. Ezek
az egyén biztonságának elsôbbséget adó koncepció kisugárzásának tekinthetôk.

Mind az öt elemet meg kell vizsgálni közelebbrôl annak érdekében, hogy a kialakult
helyzetet megalapozottan értékelhessük és szûrhessünk le következtetéseket a jövôre
nézve. El kell ugyanis dönteni, a nemzetközi rendszer alapvetô átalakulására adott vá-
lasz fogyatékossága – szubjektív hiba – volt-e az oka annak, hogy a fegyverzetkorláto-
zás szerepe – a hidegháború idôszakához képest – leértékelôdött vagy pedig az, hogy
kulcsszerepe helyébe objektív okok következtében, mintegy óhatatlanul léptek más, a
biztonságot meghatározó tényezôk. Az ugyanis aligha kétséges, hogy a fegyverzetkor-
látozás – annak ellenére, hogy az 1990-es években, egy évtized során példátlanul sok
megállapodás jött létre – teret vesztett, szerepe a nemzetközi biztonság alakításában,
globális méretekben éppúgy, mint regionálisan leértékelôdött.

A fegyverzetkorlátozás folyamata, ami kiterjed 
a végrehajtásra és az ellenôrzésre

Helytálló az a megállapítás, miszerint a fegyverzetkorlátozás kiterjedtebb, mintsem, hogy
tárgyalásokkal és megállapodások megkötésével lenne azonosítható. Ellentétben azokkal a
korai fegyverzetkorlátozási megállapodásokkal, amelyek nem rendelkeztek végrehajtá-
sukról és ellenôrzésükrôl, az 1980-as évek végén valamint az 1990-es évek kezdetén létre-
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jöttek, kivétel nélkül szabályozták ezeket a kérdéseket. Tekintettel arra, hogy az európai
fegyverzetkorlátozás éppen ebben az utóbbi idôszakban virágzott fel, s a legtöbb megálla-
podást akkoriban kötötték, ez közvetlenül befolyásolta megközelítés-módjukat. Nem csu-
pán vitarendezô testületeket hoztak létre, annak érdekében, hogy folytatódjék a diploma-
ták és a katonai szakértôk tárgyra vonatkozó eszmecseréje, hanem olyan ellenôrzési rend-
szereket is, amelyekben elsôbbséget adtak a helyszíni ellenôrzésnek, ide értve a légi el-
lenôrzést is. A helyszíni ellenôrzés rendszeresítése nem csupán annyiban volt jelentôs,
amennyiben olyan betekintést enged az ellenôrzött fél katonai tevékenységébe, illetve –
statikusan – arzenáljába,3 amire más módszerek nem voltak alkalmasak, hanem azért is,
mert ebben a folyamatban a katonai szakértôk között közvetlen személyes kapcsolat jön
létre. Ennek jelentôségét ugyan ma már nem értékeljük kellôképpen, de bizonyára más
fényben látnánk, ha emlékeztetnénk arra, milyen merev elkülönülés valósult meg a keleti
és nyugati katonai elitek között egészen az 1980-as évek második feléig.

Elég azt megemlíteni, hogy az 1990-es évek kezdetétôl napjainkig majd’ négyezer
helyszíni ellenôrzésre került sor az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó
szerzôdés, s 1992 és 2002 között több mint négyszáz próbarepülésre a 2002-ben hatály-
ba lépett Nyitott Égbolt szerzôdés alapján. A bizalom- és biztonságerôsítô intézkedé-
sekre vonatkozó egymást felváltó bécsi dokumentumok alapján különféle további el-
lenôrzéseket és légitámaszpont látogatásokat tartottak, ami tovább növeli a fenti
mennyiséget. Visszatekintve fel lehet természetesen vetni a kérdést, szükség volt-e
ennyi ellenôrzésre, amikor a felek között a kölcsönös bizalom oly nagy. Itt azonban a
tyúk és a tojás problémájával állunk szemben. A kérdés úgy is felvethetô, mennyiben
járult hozzá a rengeteg helyszíni ellenôrzés és az azzal együtt járó kiterjedt személyes
érintkezés ahhoz, hogy a bizalom ily gyorsan létrejött az egykoron ellenséges szövet-
ségekhez tartozó katonák és intézményeik között. Mostanság valóban jóval kisebb már
az efféle ellenôrzések jelentôsége. Mindez azonban semmiféle összehangolt beavatko-
zást nem igényel. Nevezetesen azért nem, mert amennyiben egy fegyverzetkorlátozá-
si megállapodáshoz tartozó állam arra a következtetésre jut, miszerint semmilyen elô-
nye nem származik abból, ha ellenôrzi partnerét, arra sem a bizalom erôsítése, sem a
kapcsolattartás céljából nincs szükség, akkor elôbb-utóbb – s nem kevés bürokratikus
ellenkezés nyomán – a felek nem fognak az ellenôrzésekre költeni, s le fognak monda-
ni arról, hogy kimerítsék un. ellenôrzési kvótájukat.4 Ennek elsô jele nyilvánvaló mó-
don az erre a célra rendelkezésre álló – személyi és anyagi – források korlátozása lesz.

Hidegháborús tárgyalások a hidegháború elmúltával

A fegyverzetkorlátozással foglalkozók, s a mögöttük álló államok reakciója a történel-
mi változásokra mind az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó (un. CFE),
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mind pedig az un. Nyitott Égbolt szerzôdést szövegezô tárgyalásokon, azonos volt. A
felek a tárgyalások folytatása és mielôbbi sikeres befejezése mellett döntöttek. Még
csak arról sem határoztak, hogy felülvizsgálják azt a koncepciót, amire a megbeszélé-
seket alapozták. Akkoriban arra az aggodalomra alapult az ellenkezés a tárgyalások
kereteit képezô koncepció újrafogalmazásával szemben, hogy ebben az idôszakban az
„elvi” jellegû megbeszélések elhúzódhatnak, s némelyik állam elveszítheti az érdeklô-
dését abban, hogy szerzôdést kössön. A tárgyalásokat – versenyt futva az idôvel – meg-
próbálták hát a régi keretek között lezárni

A hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó tárgyalásokon ennek három következ-
ménye volt: 1. Bizonyos megoldatlan kérdések rendezését a szerzôdés 1990 novembe-
ri aláírását követôen folytatódó tárgyalásokra halasztottak.5 2. Az aláírás és a szerzô-
dés hatályba lépése között eltelt idôszakban a felek több un. rendkívüli konferenciát
tartottak, amit a stratégiai viszonyok további gyors átalakulása tett szükségessé. A
szerzôdés értelmezésével kapcsolatos viták rendezésére létrehozott un. Egyesített Kon-
zultatív Csoportot ugyancsak megterhelték a változások.6 3. A felek tudomással ren-
delkeztek arról, hogy a szerzôdés java részben elvesztette jelentôségét, s ezért hatály-
ba lépése után nem sokkal elkezdték megfontolni bizonyos rendelkezéseinek felülvizs-
gálatát.7 Az 1990-es éveket az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó szer-
zôdés többszöri felülvizsgálatára törekvés uralta. 1993 és 1996 között az un. szárnysza-
bály felülvizsgálata élvezett prioritást, majd nem sokkal ennek a kérdésnek a rendezé-
sét követôen a felek jóval kiterjedtebb revízióba kezdtek. Ennek az volt az oka, hogy a
szerzôdést 1990-ben eredetileg két szövetségi rendszer – a NATO és a Varsói Szerzôdés
– között hozták létre. Az utóbbi nem sokkal az aláírás után megszûnt. Amikor a Varsói
Szerzôdés néhány volt tagja kifejezte érdeklôdését aziránt, hogy csatlakozzék a NATO-
hoz, ez a megállapodás strukturális alapját kérdôjelezte meg. Amikor pedig a NATO is
kifejtette azt a véleményét, hogy készen áll arra, új – egykor a Varsói Szerzôdéshez tar-
tozott – államokkal bôvüljön, a felülvizsgálat már nem volt elodázható. A tárgyalások
az 1999 novemberében aláírt adaptációs megállapodással zárultak. Ennek nyomán jött
létre a nemzeti kötelezettségekre épülô szerkezetû megállapodás.

A Nyitott Égbolt szerzôdést a CFE-t 16 hónappal követôen 1992 márciusában írták
alá, amikor a nemzetközi kapcsolatok szerkezetének új kontúrjai valamint az európai
változások mélysége és terjedelme már láthatóvá vált. Ennek az volt a hatása, hogy a
szerzôdés adaptálása a megváltozott körülményekhez már a tárgyalások során bekö-
vetkezett. Elég két tényt említeni ennek illusztrálására: 1. A szerzôdéshez történô csat-
lakozást jóval liberálisabban rendezte, mint az európai hagyományos fegyveres erôkre
vonatkozó egyezmény. Ebben a tekintetben az eltávolodott a katonai szövetségek lété-
re alapuló megközelítéstôl, s bizonyos feltételek mellett lehetôvé tette a csatlakozást az
EBEÉ katonai szövetséghez nem tartozó – illetve a Varsói Szerzôdés esetében nem tar-
tozott – részt vevô államainak. 2. A Nyitott Égbolt ugyancsak tudomást vett a fegyver-
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zetkorlátozás hanyatlásáról a kelet-nyugati konfliktus befejeztével, s jelezte annak le-
hetôségét, hogy „a Nyitott Égbolt rezsimet kiterjesszék további területekre, mint ami-
lyen a környezet védelme”.8 Ez a gondolat bizonyította azt, hogy mód van arra, értel-
mes célt adjanak a rezsimnek olyan idôszakban, amikor a fegyverzetkorlátozás és a bi-
zalomerôsítés jelentôsége csökkent Európában. Tekintettel arra, hogy a szerzôdés bizo-
nyos alapelemeiben a felek még a hidegháború utolsó pillanataiban egyeztek meg, a
tárgyalásokon rengeteg idôt vett igénybe kisebb részletek jövôbe mutató kiigazítása, a
megállapodás tartalmának közös értelmezése illetve néhány nagyobb felülvizsgálat.
Mindkét eset rávilágít arra, miért nem vizsgálták felül a felek az európai fegyverzet-
korlátozás alapjait, s miért hagyták nyitva a lehetôséget, hogy – amennyiben a helyzet
úgy kívánja – ismét arra hagyatkozzanak kapcsolataik rendezésében.

Míg az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó és a Nyitott Égbolt szer-
zôdés esetén az elmúlt jó egy évtized adaptációval telt, a helyzet ettôl eltérô volt a biza-
lom- és biztonságerôsítô intézkedésekrôl 1986-ban létrehozott stockholmi dokumentum
esetében. Ebben az esetben módosítási folyamatról van szó, ami több egymást fölváltó
és ily módon kiegészítô dokumentumban öltött testet. Az elsô hidegháború utáni to-
vábbfejlesztés lényeges új elemeket tett hozzá a katonai viszonyok átláthatóságához.
Egyebek mellett egységes rendszerû információ-cserét vezetett be a katonai költségve-
tésekrôl. Ennek elfogadása nem okozhatott meglepetést, amikor az európai hagyomá-
nyos fegyveres erôkrôl párhuzamosan folyó tárgyalásokon az információ-cserére vonat-
kozó szabályok lényegében módosították a katonai átláthatóság alapjait, s jelentôsen ki-
bôvítették azt. Abban az értelemben ugyanazt a modellt követte, mint a fent említett két
szerzôdés, hogy nem gondolta újra és vizsgálta felül a bizalomerôsítés alapjait.

Az 1990-es dokumentumnak mindössze egyetlen olyan rendelkezése van, ami jelen-
tôsen túllép a korábbi megközelítésen. Ez az un. szokatlan katonai tevékenységekre
vonatkozó bécsi mechanizmus. Nem szükséges itt belemenni a részletek taglalásába.
Elegendô mindössze azt felemlíteni, hogy a mechanizmus „katonai erôk bármilyen
szokatlan és nem tervezett… szokásos béke elhelyezési körletükön kívüli katonai tevé-
kenysége” esetén alkalmazható. Ez a meghatározás látnivaló módon nem különöseb-
ben specifikus és ebben áll az a sajátosság, hogy jól tükrözi azokat az aggodalmakat,
amelyek a hidegháború végén megfogalmazódtak. Nevezetesen azzal kellett az euró-
pai államoknak szembenézniük, hogy nem tudhatták, honnan ered a fenyegetés, mi-
lyen forgatókönyvek veszélyeztetik a békét Európában, s fenyegetnek azzal, hogy át-
terjednek más országokra. Következésképpen ennek a mechanizmusnak az elfogadá-
sa adekvát reakciónak volt tekinthetô.

Az EBEÉ résztvevô államai „puha” mechanizmust fogadtak el, amennyiben a bizalom-
erôsítô dokumentum vonatkozó része csak annyit kíván, hogy az a fél, amelyiknek a ma-
gatartása a mechanizmus beindításának alapjául szolgált, ésszerû idôn belül adjon magya-
rázatot arra, mit milyen okból tett. Amennyiben azt a másik fél nem tartja megfelelônek,
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két- vagy többoldalú találkozót hívhat össze. Végül azonban semmi más nem történik,
mintsem, hogy a mechanizmus alkalmazásával felhívják a sérelmezett magatartást tanúsí-
tó ország, valamint általában az európai államok figyelmét arra, hogy biztonsági aggoda-
lom merülhet fel. Ez szerencsés esetben elrettentheti az adott államot, ám nem oldja meg a
problémát abban az esetben, ha a biztonságot elszántan veszélyeztetô állammal áll szem-
ben a többi európai állam. Annak ellenére, hogy a mechanizmust meglehetôsen ritkán al-
kalmazták, megállapítható, hogy hasznos volt a korábbi idôszaktól eltérô biztonsági fenye-
getések kezelésére történô áttérés idôszakában. Sikerrel hivatkoztak rá a jugoszláviai hábo-
rú elsô évében, majd sikertelenül az 1999-es koszovói háborúban. Végül is arra lehet követ-
keztetni, hogy a szokatlan katonai tevékenység esetén alkalmazandó mechanizmus mára
elvesztette kezdeti jelentôségét. Nevezetesen azért, mert azoknak az államoknak a befolyá-
solására, amelyek sikerrel integrálódtak a nyugati intézményekbe, illetve várható hogy e
törekvésük a közeli jövôben sikerre vezet, már nincs szükség erre a mechanizmusra, míg
az elszánt szembeszegülôk eltántorítására nem alkalmas.9

Az ezt követôen, 1992-ben, 1994-ben illetve 1999-ben elfogadott újabb bizalomerôsítés-
re vonatkozó dokumentumok egyre kevésbé járultak hozzá a bizalom erôsítéséhez, amit a
legutóbbi közvetve el is ismert, amikor felhívta a résztvevô államokat arra, hogy „különál-
ló megállapodások alapján két-, többoldalú vagy regionális keretben” fogadjanak el intéz-
kedéseket „az átláthatóság és a bizalom növelése érdekében”.10 Néhány állam pozitívan
fogadta a felhívást és kötöttek ilyen megállapodásokat. Azokról azonban – úgy tûnik – leg-
feljebb szakértôk szûk körre vett tudomást.11 Úgy tûnik elmúltak azok az idôk, amikor az
európai államok közösen érzékelt biztonsági fenyegetése azt igényelte, hogy az EBEÉ va-
lamennyi résztvevô állama közösen fogadjon el fegyverzetkorlátozási megállapodásokat,
ideértve a bizalomerôsítô intézkedéseket is. Az európai bizalomerôsítés megnyitása a
szubszidiaritás, s így az eltérô körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás elôtt, teret
ad annak, hogy bizonyos mértékben megôrizhesse relevanciáját a megváltozott és tovább-
ra is változóban lévô körülmények között. Az a lehetôség, hogy államok szûkebb köre re-
gionális intézkedéseket fogadjon el, magában foglalja a lehetôséget, hogy a fegyverzetkor-
látozás csak ott maradjon meg a biztonságpolitika eszközeként, ahol befolyásolhatja azt, s
ne hagyatkozzanak rá ott, ahol többé már nem hat a biztonsági helyzetre.

A fegyverzetkorlátozási kötelezettségek harmonizálása

Nem sokkal a kelet-nyugati konfliktus végét követôen felmerült, hogy a különféle az eu-
roatlanti térség különbözô államait kötelezô fegyverzetkorlátozási kötelezettségeket har-
monizálják. Ez a kívánság érthetô volt annyiban, amennyiben a biztonsági viszonyokat
a továbbiakban már nem határozta meg két egymással antagonisztikusan ellentétes ér-
dekû szövetség léte Következésképpen semmi sem indokolta, hogy egyesekre másoknál
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kiterjedtebb kötelezettségek vonatkozzanak. Ideológiai értelemben ez úgy is megfogal-
mazható volt, mint az európai biztonság oszthatatlanságára irányuló kívánság. A harmo-
nizáció célja az volt, hogy ugyanazok a kötelezettségek vonatkozzanak a korábban el
nem kötelezett országokra, mint az egykoron szövetséghez tartozókra. Senki sem aggó-
dott különösebben olyan semleges országok katonai képességei miatt, mint például
Ausztria vagy Svájc. A gondolat azt követôen lelt széles körû támogatásra, amikor kitört
a háború Jugoszláviában. Olyan ország részérôl jelent meg akut katonai fenyegetés, ame-
lyik – tekintettel korábbi el nem kötelezettségére – nem volt részese a hagyományos fegy-
veres erôk korlátozására vonatkozó 1990-ben aláírt szerzôdésnek. A harmonizáció igé-
nyének ködös megfogalmazása nyomán, s tekintettel az egykori Jugoszlávia területén el-
húzódó háborúra, a kötelezettséget nem váltották valóra. Erre nem is volt mód, mindad-
dig, amíg a hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó 1990-es szerzôdést nem adaptál-
ták a megváltozott helyzethez 1999-ben. Az eredeti ugyanis nem tette lehetôvé további
államok csatlakozását. Addigra azonban a harmonizáció igénye nem azért maradt fenn,
hogy az európai államokra általában azonos kötelezettségek vonatkozzanak, hanem
azért, hogy a kibôvülô NATO mindegyik leendô tagjának fegyverkezését korlátozza ha-
gyományos fegyverzetkorlátozási rezsim. A Nyitott Égbolt szerzôdés esetében a harmo-
nizációt a hatályba lépést követô csatlakozások sora tette lehetôvé. A hatályba lépést
másfél évvel követôen már számos új részes állama van a szerzôdésnek, olyanok, ame-
lyek nem utódállamai valamelyik korábban katonai szövetséghez tartozott államnak.

A fegyverzetkorlátozás, mint a konfliktus rendezés része

Amikor általánossá vált az a meggyôzôdés, hogy a továbbiakban már nem két ellensé-
ges szövetség tagjainak esetleges összeütközése fenyegeti az európai biztonságot, ha-
nem helyi és szubregionális konfliktusok, csak az volt a kérdés, milyen szerepet játsz-
hat rendezésükben a fegyverzetkorlátozás. Mindössze egyetlen egy konfliktus kínál-
kozott, ami „érett volt a rendezésre”, az egykori Jugoszlávia három volt köztársaságá-
nak, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak és a Jugoszláv Szövetségi Köztár-
saságnak a konfliktusa.

A rendezést az tette lehetôvé, hogy a daytoni megállapodás kikényszerítette a békét
és béke missziót hozott létre Bosznia és Hercegovina területén. Ezt követôen két megál-
lapodást kötöttek. Egyet 1996 januárjában a bizalomerôsítô intézkedésekrôl, egyet pe-
dig a fegyverzetcsökkentésrôl 1996 júniusában. Az elôbbi jelentôs mértékben hagyatko-
zott az 1994-es bizalom- és biztonságerôsítésre vonatkozó dokumentumra, utóbbi pedig
az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó 1990-es szerzôdésbôl vette át
megoldásainak javát. Mindkét megállapodás végrehajtása rendkívül sikeres volt, ami
bizonyára annak volt betudható, hogy külföldi csapatok vonták ellenôrzésük alá azt a
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területet, ahol a fegyverzetkorlátozásra sor került, illetve ahol az átláthatósági intézke-
déseket végre kellett hajtani.12 Megjegyzésre érdemes, hogy a daytoni megállapodás 1-
B függelékében elôírt tárgyalások, amelyeknek az lett volna a céljuk, hogy szélesebb
mandátum alapján tágabb földrajzi körben eredményezzenek regionális fegyverzetkor-
látozást, 2001 júniusában eredménytelenül, mindennemû kötelezô intézkedés nélkül ér-
tek véget. A megállapodás szükségtelenné vált a régióban idô közben bekövetkezett po-
zitív változások eredményeként. Az elfogadott záródokumentum mindössze arra báto-
rította az államokat, hogy önként fogadjanak el intézkedéseket az információ-cserére, a
kiterjesztett katonai kapcsolatokra és együttmûködésre vonatkozóan, bôvítsék katonai
bejelentéseik körét, hívjanak meg megfigyelôket katonai tevékenységeikre, mûködjenek
együtt az akna-mentesítésben és a kézifegyvereket illetôen.13

A fegyverzetkorlátozás, mint a polgárok biztonságának eleme

Azoknak a fegyverzetkorlátozási intézkedéseknek a tekintetében, amelyek a polgárok
biztonságát szolgálják, mint amilyen a gyalogsági aknák betiltása vagy a kézifegyve-
rek korlátozását célzó erôfeszítések, Európa globális folyamatokhoz csatlakozik regio-
nális intézkedéseivel. A legtöbb európai országnak nem okoznak gondot a kézifegyve-
rek, eltekintve azok szabad forgalmától, ami marginálisan kedvezôtlenül hat a konti-
nens biztonságára. Ezért foglalkozott a kérdéssel az EBESZ, mindenekelôtt e fegyverek
illegális kereskedelmére, azonosításukra és nyilvántartásukra fordítva a figyelmet.14

Ezekben az esetekben Európa a közjóhoz, más államok és kontinensek illetve egyes
Európa perifériáján elhelyezkedô országok biztonságához kíván hozzájárulni.

Az európai fegyverzetkorlátozás átmeneti fellendülése…

Az európai fegyverzetkorlátozás, annak ellenére, hogy java részben sikertelenül alkal-
mazkodott a megváltozott körülményekhez, s szerepe leértékelôdött, a XXI. század
elején fellendült. Nevezetesen az 1999-ben elfogadott adaptált, az európai hagyomá-
nyos fegyveres erôkre vonatkozó megállapodásnak hatályba kell lépnie, amennyiben
az aláírók nem kívánnak megrekedni az 1990-es szerzôdésnél, amit – tekintettel arra,
hogy két szövetség, a NATO és a Varsói Szerzôdés között kívánt erôegyensúlyt létre-
hozni – egy magas rangú lengyel diplomata már évekkel ezelôtt helytállóan nevezett
„politikai sci-fi”-nek. A 2002. január 1-jén hatályba lépett Nyitott Égbolt szerzôdés év-
tizedes hosszúságú ratifikációs folyamatot követôen most nyitva áll más európai álla-
mok csatlakozására. A két szerzôdéssel kapcsolatos tevékenység azt a benyomást kelt-
heti, mintha az európai fegyverzetkorlátozás egy évtized elteltével új életre kelt volna.
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Az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatkozó adaptált szerzôdést 1999. novem-
ber 19-én írták alá Isztambulban, de az mindmáig nem lépett hatályba, s esély sincs arra,
hogy ez a helyzet a következô másfél-két esztendôben megváltozzék. Ennek az az oka,
hogy Oroszország a csecsen háború miatt jó ideig nem tartotta tiszteletben az 1990-es szer-
zôdés un. szárnyszabályában meghatározott korlátozásokat majd, amikor kinyilvánította,
hogy ott állomásoztatott fegyverzete többé már nem haladja meg a megengedett mennyi-
séget, biztonsági okokból nem volt mód arra, hogy a többi részes állam errôl helyszíni el-
lenôrzéssel gyôzôdjék meg. Ezen túl gondot okozott, hogy Oroszország nem tartotta be
azokat a politikai kötelezettségeit, amelyeket Grúziát és Moldovát illetôen vállalt. Erôinek
kivonása rendkívül lassan halad a két országból, s ami Grúziát illeti még remény sincs ar-
ra, hogy ebben változás következzék be. A NATO ezért már 2000 májusában kifejtette a fi-
renzei tanácsülés zárónyilatkozatában: „Továbbra is aggódunk a szerzôdés V. cikkének (a
szárny) korlátozásával kapcsolatban Oroszország szerzôdés által korlátozott fegyverzete
magas szintje miatt az Észak-Kaukázusban. Ezeket a szinteket összhangba kell hozni a
szerzôdés korlátozásaival oly módon, hogy ez megfeleljen az elfogadott számítási szabá-
lyoknak és eljárásoknak, amennyiben lehetségessé akarjuk tenni a hatályba lépést. Tudo-
másul vettük azt, hogy Oroszország megerôsítette, a CFE szerzôdés korlátozásainak ez a
megszegése ideiglenes jellegû és azt várjuk, hogy Oroszország minél elôbb tartsa tisztelet-
ben kötelezettségvállalását a CFE szerzôdés által elôírt szintek elérésére, s arra, hogy addig
is maximális átláthatóságot biztosít az Észak-Kaukázusban lévô erôi és eszközei tekinteté-
ben. Ezen az alapon fognak a szövetségesek tovább munkálkodni a módosított szerzôdés
hatályba lépésén. Amíg ez a folyamat függôben van, a jelenlegi szerzôdés és kapcsolódó
dokumentumainak betartása meghatározó jelentôségû.”15

Oroszország, miután kinyilvánította, hogy Csecsenföldön betartja a szerzôdési korlá-
tozásokat, azt várta, hogy „a NATO felül fogja vizsgálni az adaptált CFE szerzôdés ra-
tifikálására vonatkozó szándékának hiányát”.16 Moszkvának a Nyugattal korábbinál jó-
val inkább együttmûködésre épülô politikája, s konkrétan a NATO-Oroszország Tanács
2002 májusi megalakítása fényében felmerült a kérdés, ésszerû-e fenntartani az elutasí-
tó álláspontot. Egyrészrôl a Nyugatnak – tekintet nélkül arra, egységes-e – fontos érde-
ke fûzôdik ahhoz, hogy Oroszországot a maga oldalán tudja. Ezzel szemben áll az az
idôben és terjedelmében jóval korlátozottabb érdek, ami ahhoz fûzôdik, hogy Oroszor-
szág maradéktalanul tartsa be a szerzôdésben illetve azzal összefüggésben vállalt köte-
lezettségeit. Nem lehet kétséges, melyik érdek fog érvényre jutni hosszú távon. Követ-
kezésképpen kérdéses, hogy 2003-ban is ésszerû-e az a politika, amit a NATO 2000-ben
fogadott el. Ennek a felvetésnek ellentmond azonban az, hogy amennyiben a NATO-
tagjai és a szövetség politikáját követô államok anélkül ratifikálnák az adaptált szerzô-
dést, hogy Oroszország feladná elfogult politikáját Moldova (Transzdnyisztria) eseté-
ben illetve a szeparatista erôk támogatását Grúziában, akkor magára hagyják a két kis
szovjet utódállamot, amelyek helyzete tovább nehezedne Moszkvával szemben.
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Tény, hogy a NATO politikája az európai hagyományos fegyveres erôkre vonatko-
zó adaptált szerzôdés ratifikálásának elutasítását illetôen olyan nagy befolyással ren-
delkezik, hogy azt mindmáig csak két állam – Belarusz és Ukrajna – ratifikálta,
Oroszország pedig túljutott a folyamat nagy részén. Márpedig a hatályba lépéshez
mind a harminc aláíró ratifikációs okiratának letétbe helyezésére szükség van. Amikor
ezt követôen tíz nap eltelik, akkor nyílik meg a lehetôség arra, hogy az EBESZ-nek
azok a résztvevô államai, amelyeknek területe az Atlanti-óceán és az Ural-hegység kö-
zé esik, csatlakozzanak a szerzôdéshez. 

Az adaptált szerzôdés hatályba lépésének azért van jelentôsége, mert 2004 tavaszán
négy olyan állam – Észtország, Lettország, Litvánia és Szlovénia – is csatlakozik a NA-
TO-hoz, amelyek nem részesei az 1990-es szerzôdésnek, s következésképpen az adaptált
szerzôdésnek sem aláírói. A hatályba lépés következésképpen nélkülözhetetlen elôfelté-
tele csatlakozásuknak. Érthetô, hogy több európai állam, mindenekelôtt Oroszország,
azon a véleményen van, jó lenne, ha ezeknek az országoknak az arzenáljára is vonatkoz-
na valamiféle korlátozás. Amikor Oroszország – a három Balti-államhoz fûzôdô viszo-
nyában – felvetette ezt a kérdést, nyilvánvalóan jóval inkább „aggódott” a területükön
állomásoztatható külföldi erôk miatt, mint „félt” attól, hogy a három ország erôteljes
nemzeti haderôfejlesztésbe kezd. Következésképpen, amikor a NATO tagországai nem
ratifikálják az adaptált szerzôdést az európai hagyományos fegyveres erôkrôl, maguk te-
remtenek olyan helyzetet, amiben Oroszország – propagandisztikusan – felvethette a
leendô NATO tagokra vonatkozó fegyverzetkorlátozás kérdését. Ezen a Balti-államok-
nak azok a nyilatkozatai is csak jelentôs késéssel segíthettek, amelyek egyoldalúan ga-
rantálták, a három ország csatlakozni fog az adaptált szerzôdéshez, amint hatályba lép.

Más országok ugyancsak megfontolhatják az adaptált szerzôdéshez történô csatla-
kozást, amennyiben arra a következtetésre jutnak, hogy az átláthatósági – információ-
cserére és ellenôrzésre vonatkozó – szabályok, nem ellentétesek nemzeti érdekeikkel.17

Jugoszlávia utódállamait bizonyára mindenki szívesen látná a szerzôdés részesei kö-
zött. Ez azzal járna, hogy a csatlakozáskor ismét meg lehetne határozni a szerzôdés ál-
tal korlátozott fegyverkategóriákban általuk betartandó szintet, és ennek fényében az
általuk fogadandó ellenôrzések számát. Egy ilyen csatlakozás jó jele lenne Európa biz-
tonságpolitikai egységesülésének, s annak, hogy a térség országai nem valamiféle kü-
lön fegyverzetkorlátozási rezsim keretében képzelik el jövôjüket.

Az európai fegyveres erôkre vonatkozó adaptált szerzôdés hatályba lépése körüli
fokozott aktivitás könnyen kelthet olyan benyomást, mintha a fegyverzetkorlátozás is-
mét relevánssá válna. Hatályba lépése bizonyára elôrelépést jelent majd az európai ál-
lamok által vállalt fegyverzetkorlátozási kötelezettségek harmonizálásában.

Míg az adaptált CFE szerzôdés még nem lépett hatályba, a Nyitott Égbolt szerzôdés
már hatályban van, s esetében ez eredményezett fokozott aktivitást. A szerzôdést min-
denekelôtt megnyitották olyan államok csatlakozására, amelyek nem szerepeltek az
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aláírók között.18 A Szovjetunió utódállamaitól eltekintve államok akkor csatlakozhat-
nak a Nyitott Égbolthoz, ha „a Szerzôdés hatályba lépését követôen hat hónapon be-
lül… írott kérelmet terjesztenek elô”, amit a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság kö-
vetkezô ülésén megvizsgál. Mivel döntéseit az utóbbi konszenzussal fogadja el, ez azt
jelenti, hogy a szerzôdéshez történô csatlakozás mindegyik részes állam jóváhagyásá-
tól függ. A legtöbb esetben ez semmilyen nehézséget nem okoz, hiszen az elsô hét csat-
lakozni kívánó ország közül hatot a Bizottság minden további nélkül jóváhagyott.19

Gondot egyedül Ciprus okozott, amelynek csatlakozását Törökország ellenezte. A Nyi-
tott Égbolt szerzôdés hatályba lépését megelôzô illetve azt közvetlenül követô néhány
hónap felfokozott aktivitást eredményezett. A Konzultatív Bizottság egyre-másra ho-
zott fontos szerzôdés-alkalmazási és értelmezési döntéseket. Az a tény, hogy mindez
elfoglalttá tette a kérdéssel foglalkozó szakértôket még nem jelenti azt, hogy a szerzô-
désnek megnôtt volna a stratégiai jelentôsége.

Abban a jó egy évtizedben, ami a szerzôdés tárgyalásai és hatályba lépése között el-
telt, mind a kereskedelmi, mind a katonai mûholdak felbontási képessége jelentôsen ja-
vult, következésképpen az onnan nyerhetô adatok és a Nyitott Égbolt szerinti légi
megfigyelésbôl nyerhetôek közötti különbség csökkent illetve meg is szûnt. Ezen az
alapon jelent meg az az érv, miszerint a továbbiakban már nincs szükség légi megfi-
gyelésre a Nyitott Égbolt szerzôdés alapján, mivel nem nyújt olyan információt, ami
nem lenne hozzáférhetô a korszerû kereskedelmi és katonai mûholdakról. Azok, akik
emellett érvelnek,20 a kérdés néhány fontos vonatkozását figyelmen kívül hagyják. 1.
A Nyitott Égbolt szerzôdés alapján az információ valamennyi részes államnak hozzá-
férhetô, míg katonai mûholdak esetében nem ez a helyzet. Tudomásul kell venni azt,
hogy államok viszonya megváltozhat, azok a szövetségesi kapcsolatok, amelyek alap-
ján ilyen információkhoz valamelyik ország hozzájuthatott, megszûnhetnek. 2. Az is
téves kiindulás, miszerint ugyanezek az információk megvásárolhatók a kereskedelmi
mûholdak üzemeltetôitôl. Nevezetesen azért nem, mert éppen konfliktus övezetekben,
válság idején államok „udvariasan” meg szokták kérni a kereskedelmi mûholdak üze-
meltetôit arra, hogy ne forgalmazzák termékeiket. Azok pedig teljesítik a kérést. Arra
a következtetésre juthatunk, hogy csak ahhoz az információhoz való hozzájutás biztos,
ami az adott ország ellenôrzése alatt álló szenzorból származik.

Amennyiben a Nyitott Égbolt szerzôdés oly módon kíván a jelenleginél nagyobb
szerepre szert tenni, hogy a repüléseket kiterjesztik konfliktus övezetek megfigyelésé-
re, illetve lezárt válságok esetében a létrehozott megállapodás betartásának megfigye-
lésére, amit sok szakértô javasol, ezt aligha lehet azon az alapon kétségbe vonni, hogy
kereskedelmi mûholdak erre éppúgy alkalmasak. Ez nem zárja ki természetesen azt,
hogy a részes államok megfontolják, engedélyezzenek nagyobb felbontó képességû
szenzorokat a megfigyelést végzô repülôgépeken, s így szerezzék vissza az „elônyt” a
mûholdakhoz képest.
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Az európai hagyományos fegyverek korlátozása és a Nyitott Égbolt szerzôdés ese-
tében látnivalók az átmeneti fellendülés okai. Kevésbé nyilvánvaló, milyen fejlemé-
nyek – talán a regionális és kétoldalú megállapodások támogatása – eredményezhet-
nek fellendülést az európai bizalomerôsítésben. Mivel a fegyverzetkorlátozás iránti fi-
gyelem fokozódása konkrét eseményekhez, nem pedig strukturális változásokhoz köt-
hetô, bizonyosra vehetô, hogy a fellendülés átmeneti marad. 

…tartós hanyatlása elôtt

A nemzetközi kapcsolatok szerkezete alapvetôen átalakult az elmúlt mintegy másfél évti-
zedben. Európa békés, prosperáló és fokozatosan egységesülô kontinenssé vált, amelynek
problémái még csak marginálisan sem befolyásolhatók a fegyverzetkorlátozás eszközével.
Európa évtizedek után olyan térség, ahol választ lehet adni a fegyverzetkorlátozás alapve-
tô dilemmájára. Nevezetesen arra, hogy „olyan környezetben, ahol nagy a feszültség, [a
fegyverzetkorlátozás – D.P.] szükségképpen értelmetlen, míg olyan környezetben, ahol a
feszültség kicsi, fölöslegessé válik”.21 Európa fejlôdésére a fegyverzetkorlátozás – a dayto-
ni megállapodás alapján létrehozott rezsim kivételével – lényegében nem gyakorolt hatást
az elmúlt évtizedben. Ennek nyomán nem meglepô, hogy senki sem gondolkozik egy
újabb az egész kontinensre kiterjedô fegyverzetkorlátozási rezsim létrehozásán.

Nehéz eldönteni, vajon az európai fegyverzetkorlátozás tartós hanyatlása a nemzet-
közi kapcsolatok alapvetô struktúra változásának volt az eredménye, s ilyeténképpen
elkerülhetetlen volt vagy abban az is közrehatott, hogy az európai államok nem bizo-
nyultak kellôképpen elszántnak abban a tekintetben, hogy a hidegháború elmúltával
új pályára állítsák a fegyverzetkorlátozást. Meglehet, hogy az európai biztonság prob-
lémái olyanok, amelyek megoldásában a fegyverzetkorlátozás legfeljebb marginális
szerepet játszhat. Tény, hogy több mint egy évtizede elôre jelezték, paradigma-váltás
fog bekövetkezni a fegyverzetkorlátozásban. Annak alapja elmozdul az elrettentéstôl
egy olyan elmélet felé, amely a háború okaival és feltételeivel foglalkozik.22 Erre mind-
máig nem került sor Európában. Az európai konfliktusok kezelése és a fegyverzetkor-
látozás között azonban mindmáig nem jött létre közelebbi kapcsolat. Ez azonban nem
meglepô, tekintettel arra, hogy azok a konfliktusok, amelyek erôszak alkalmazásához
vezettek, nem olyan okokra voltak visszavezethetôk, amelyeket a fegyverzetkorlátozás
befolyásolhatott volna. Miként lehetne az extrém nacionalizmusra, a gazdasági ha-
nyatlásra vagy a populista politikai vezetésre hatni a fegyverzetkorlátozás eszközével?
Amennyiben ezeket helyesen azonosították konfliktusok elsôdleges okaiként, akkor
szerepet játszhat-e a fegyverzetkorlátozás a tartós konfliktus-rendezésben?

Azok a fegyverzetkorlátozási intézkedések, amelyeket Európában az elmúlt másfél
évtizedben elfogadtak, csak csekély mértékben hatottak a biztonsági helyzetre, részben
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az átláthatósághoz és a katonai elitek közötti kommunikációhoz való hozzájárulásuk-
kal, részben pedig a bevezetett csökkentésekkel. Nem járultak viszont hozzá a „katonai
biztonság gazdasági terheinek csökkentéséhez azáltal, hogy korlátozták a fegyverkezé-
si versenyt”.23 A fenyegetéstôl mentes környezetben egyoldalú intézkedések ugyanazt
a hatást elérhették volna, mint a megállapodáson alapuló fegyverzetkorlátozás.24

A daytoni szerzôdés alapján létrejött két megállapodás tekinthetô kivételnek,
amennyiben azok hatékonyan hozzájárultak a konfliktus rendezéséhez. Sikerüknek
azonban elôfeltétele volt az, hogy Bosznia és Hercegovina területét nemzetközi fegy-
veres erôk vonták hatékony ellenôrzés alá. Ha a jövôbe tekintünk, felmerül a kérdés,
hány olyan konfliktussal számolhatunk Európában, amelyek rendezésében szerepet
játszhat a fegyverzetkorlátozás? Az természetesen nem kérdôjelezné meg a fegyverzet-
korlátozás jelentôségét, ha mindössze néhány konfliktus rendezésében lehetne hasznát
venni.25 Ha azonban egyetlen függôben lévô konfliktus sem válik „éretté” a rendezés-
re, az a fegyverzetkorlátozás hitelességét is kérdésessé teszi. Arról már nem is beszél-
ve, hogy még ez sem jelentene olyan alapvetô változást, mintha a fegyverzetkorlátozás
el tudna mozdulni a konfliktus lezárását követô szakaszhoz való hozzájárulástól, s a
konfliktus megelôzésben tudna szerepet játszani. Úgy tûnik e téren a gondolkodás
egyelôre még nem gyakorol hatást a politikára.26

Néhány következtetés

Az európai fegyverzetkorlátozás tartós hanyatlása több okra vezethetô vissza. Az
okoknak három nagyobb csoportja különböztethetô meg:

1. A nemzetközi biztonsági helyzet úgy változott meg, hogy nôtt az olyan problé-
mák szerepe, amelyek a fegyverzetkorlátozás hagyományos eszközeivel még legjobb
esetben is csak marginálisan befolyásolhatók, s hanyatlott azoké, amelyekben szerepet
játszhatott. A kelet-nyugati konfliktust helyi és regionális összetûzések váltották fel,
amelyekhez a fegyverzetkorlátozás nem alkalmazkodott. Elszakadt a domináns konf-
liktus-típustól, ami automatikusan leértékelôdését eredményezte. Anélkül, hogy
visszaintegrálódna a biztonságpolitikába, nincs esélye arra, hogy megújuljon.

2. A nemzetközi rendszerben bekövetkezett változás még egy szempontból rele-
váns. A kibontakozó egypólusú nemzetközi rendben a nemzetközi biztonság pólust
képezô hatalmának a fegyverzetkorlátozásra azért van szüksége, hogy – elsôdlegesen
a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásával –
hosszú távon konszolidálja fölényét. Tekintettel arra, hogy Európában nincsenek féken
tartandó riválisai – Oroszország mára már sem szándékai, sem pedig katonai képessé-
gei miatt nem tekinthetô ilyennek – a kontinens fegyverzetkorlátozási szempontból
leértékelôdött. Arról már nem is beszélve, hogy a jugoszláviai háborúk lezárulása óta
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– bizonyos marginális és patthelyzetbe jutott konfliktusoktól eltekintve – az európai
kontinens túlontúl is békésnek látszik, ami nem teszi szükségessé azt, hogy ott akár to-
vábbi általános fegyverzetcsökkentésben, akár újabb bizalomerôsítô intézkedésekben
egyezzenek meg. Utóbbiakról a katonai kiadások költségvetési korlátozása, illetve az
általánosan együttmûködésre épülô politikai viszonyok gondoskodnak.

3. A fenti két objektív tényezôhöz járult hozzá a fegyverzetkorlátozással foglalkozók
tétovasága, az, hogy a változások mélysége és átfogó jellege elôl elrejtôztek. Ehelyett
sok esetben látszatintézkedésekkel próbálták bizonyítani a fegyverzetkorlátozás létét
és életképességét. Amit tettek pontos parafrázisa annak, amit a stratégákról szoktak
mondani. Nevezetesen azt, hogy mindig az elôzô háborúra készülnek. A fegyverzet-
korlátozással foglalkozó elit egy évtizeddel a kelet-nyugati konfliktus végét követôen
még mindig mintha valamilyen nagy államközi konfliktust próbálna befolyásolni esz-
közeivel.

E tényezôk együtthatása eredményeként mondhatjuk azt, hogy immáron másod-
szor éljük át a fegyverzetkorlátozás végnapjait Európában. Elôször a hidegháború vé-
gét közvetlenül követôen, másodszor pedig a közeli jövôben. Abban a korban, amikor
a fenyegetést a korábbinál jóval nehezebb meghatározni, az számos esetben nem álla-
mi szereplôktôl ered, a fegyverzetkorlátozás befolyását vesztett eszközként folytatja
látszólagos létét az öreg kontinensen.
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