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elzárkózás politikáját; de ugyanígy fontos lenne, hogy az Egyesült Államok és Japán is 
megnyissa a piacait. 

A klímaváltozás fenyegetésével is ideje szembenéznünk, hiszen a jövőbeli generá-
ciók nem bocsátják meg nekünk, ha nem fordítunk kellő figyelmet a légszennyezés-
re és bolygónk romló állapotára. Tony Blair az írás végén hitet tesz a melle�, hogy 
a kölcsönös függőséghez vezető globalizáció hamarosan elvezet egy közös értékrend 
megvalósulásához.

John Mueller: Eltűnnek a háborúk?
(Vers la fin de la guerre?, Politique Étrangere, 2006. április.)

John Mueller, a politikatudományok professzora az Ohio State Universityn, tanul-
mányában arra a kérdésre keresi a választ, hogy a háborúk a jövőben milyen mérték-
ben tekinthetők az államok közö�i és az államokon belüli konfliktusok megoldása 

legitim eszközének.
Még mintegy száz évvel ezelő� is a háború nem csupán legitim, de kívánatos és po-

zitív intézménynek számíto�. Amint azt Michel Howard történész hangsúlyozza: „1914 
elő� a háborút szinte egyöntetűen elfogadható, sőt elkerülhetetlen eszköznek tarto�ák 
a nemzetközi viták megoldásában.” Kant szerint pedig a hosszú béke egyfajta kereske-
dői szemlélet eluralkodásához vezet, amelyből nem származik más, mint egoizmus és 
lustaság. Ugyanígy Ernest Renan is a haladás feltételének tekinte�e a háborút, sőt Zola 
számára „a háború maga az élet”. 

Ám az első világháború során és azt követően gyökeresen megváltozo� az európai-
aknak a háborúhoz fűződő viszonya. Az óriási háborús pusztításokat elszenvedő konti-
nensen a háború vonzereje lényegesen csökkent, és Arnold Toynbee szerint ekkor „véget 
ért az az ötezer évig tartó korszak, amikor a háború az emberiség egyik alapintézmé-
nyének számíto�”. A háborúhoz való viszony megváltozása ahhoz nem volt elég, hogy 
megakadályozza a második világháború kirobbanását, ám egyre többen le�ek azok, 
akik a háborút visszataszítónak, barbárnak, erkölcstelennek és végső soron hiábavaló-
nak tarto�ák. A történelemben az államok közö�i háborúk gyakran területszerző céllal 
robbantak ki. Ezért a háborúk megakadályozásának legkézenfekvőbb eszköze a területi 
terjeszkedés megakadályozása volt. Erre már az első világháború után kísérletet te� a 
Nemzetek Szövetsége, amikor alapokmányában törvénytelennek minősíti a háborút, és 
tagjait „egymás területi integritásának és meglévő politikai függetlenségének” tisztelet-
ben tartására szólítja fel. A második világháború ezt a tendenciát még tovább erősíte�e. 
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Ez a háború is területszerző célokból robbant ki – Hitler keletre akarta kiterjeszteni a né-
met „éle�eret”, Mussolini Afrikában és a Balkánon, Japán pedig Kelet- és Délkelet-Ázsiá-
ban kívánt területeket hódítani –, ezért 1945-ben a „béke építői” egyszer és mindenkorra 
rögzíteni akarták a nemzetközi határokat, így az ENSZ az erőszakkal vagy fenyegetéssel 
történő határmódosítást elfogadhatatlannak nyilváníto�a. A második világháború után 
még jelentős gyarmatbirodalmak léteztek, és a hidegháború is kezdetét ve�e, ez a folya-
mat mégis jól működö�, és az erőszakos határmódosítási kísérletek száma erőteljesen 
csökkent. Kuvait Irak által 1990-ben történő lerohanása volt az egyetlen eset, amikor egy 
ENSZ-tagállam megpróbált magába olvasztani egy másik országot. 1945 és 1989 közö� 
a fejle� országok alkalmanként gyarmati háborúkba vagy a hidegháborúval kapcsolatos 
háborúkba bocsátkoztak, azonban lényegében mégsem háború útján rendezték az egy-
más közö�i vitáikat. A huszadik század végén Mary Kaldor abban reménykede�, hogy 
„az államok közö�i háború barbársága talán már a múlté”.

A hidegháború után az államok újfajta (diplomáciai, gazdasági, társadalmi) eszközö-
ket dolgoztak ki egymás közö�i kapcsolataik rendezésére, emelle� azonban a fegyveres 
erő megfontolt alkalmazását lehetséges eszközként figyelembe ve�ék. A háborúban rej-
lő problémát nem magában a háború intézményében lá�ák, hanem annak következmé-
nyeiben. A nemzetek közö�i háború még valamelyest ellenőrzés ala� volt tartható, ám 
a halálos áldozatok és a pusztítás mértékét tekintve két egyéb tényező került előtérbe 
a huszadik században. Az első a polgárháború, amely napjaink uralkodó háborús for-
mája. Az 1990-es évek végén a polgárháború keretein is néha túllépő háború a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban mintegy hárommillió ember halálát okozta, lényegében 
a háborúval összefüggő éhínségek és betegségek mia�. A második tényező az egyes kor-
mányok által követe� politika. A huszadik században több ember halálát okozta saját 
országának kormánya, mint az összes háború együ�véve. Az 1990-es években a ruandai 
kormány módszeres irtóhadjáratában félmillió, a tuszi kisebbséghez tartozó ember lelte 
halálát. Ugyanígy az észak-koreai rendszer halálra éheztete� polgárainak a számát egye-
sek kétmillióra becsülik. Elméletileg a nemzetközi közösség nincs igazán felkészülve a 
polgárháborúk megoldására vagy a pusztítást okozó kormányok megfékezésére, ám a 
fejle� országok együ�működhetnek e problémák megoldásában. Az utóbbi években az 
ENSZ Biztonsági Tanácsa kidolgozta a törvényes lehetőségét, hogy az ilyen esetekben 
fel lehessen lépni. A hidegháború óta a fejle� országok többször is bebizonyíto�ák, hogy 
készek fegyveres erőt alkalmazni más országokban a nekik elfogadhatatlannak tűnő 
helyzet megváltoztatására. Ilyen beavatkozásra került sor például 1989-ben Panamában, 
1991-ben Kuvaitban és Irakban, 1992–1993-ban Szomáliában, 1994-ben Haitin, 1995-ben 
Boszniában, 1999-ben Koszovóban, 2001-ben Afganisztánban és 2003-ban Irakban. Az 
iraki eset kivételével viszonylag csekély költséggel és emberáldoza�al jártak ezek a be-
avatkozások, ezenkívül legitimnek és törvényesnek ismerték el őket. Kofi Annan, az 
ENSZ akkori főtitkára a koszovói események kapcsán elmondta, hogy „szükség van a 
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nemzetközi közösség fellépésére minden olyan esetben, amikor a halál és a szenvedés 
a lakosság nagy számát érinti, és amikor e helyzet kialakulásáért felelős kormány nem 
tud vagy nem akar cselekedni”.

Annak ellenére azonban, hogy ezek a beavatkozások legitimnek tekinthetők, nem 
valószínű, hogy a fejle� országok hosszú távon rendszeres beavatkozásra alkalmas ka-
tonai gépezetet akarnának kialakítani. Ennek több oka is van.

Az első az érdekeltség hiánya. A kelet–nyugati konfrontáció befejeződésével a világ 
legtöbb régiója kevéssé érdekli a fejle� országokat. Az 1960-as években mindkét töm-
böt közelről érinte�e a kongói polgárháború; az 1990-es években már senki nem akart 
belefolyni az öldöklő háborúba. Ma már a fejle� országok csupán akkor mozgósítják 
fegyveres erőiket, ha úgy érzik, hogy a saját érdekeik forognak kockán. Észak-Korea 
esetében például nem a népét elnyomó rezsim késztethet cselekvésre, hanem az, hogy 
ez a rezsim más országokat veszélyeztető fegyvereket fejleszt ki. A második ok az, hogy 
a nemzetközi közösség rosszul tűri az emberveszteségeket. Például Belgium gyorsan 
kivonta csapatait Ruandából, miután tíz katonáját megölték a polgárháborúban. Ugyan-
így a Vöröskereszt és más nem kormányzati szervezetek is gyakran kivonulnak abból 
az országból, ahol munkatársaik áldozatul esnek. A harmadik ok: a fejle� országok ódz-
kodnak a hosszú távú küldetésektől. Negyedszer, ezen országok vezetői jól tudják, hogy 
politikai téren nem sokat nyerhetnek e kalandok révén. George H. W. Busht sem ju�a�a 
jelentős választási előnyökhöz az öbölháborúban arato� fényes győzelme 1991-ben. Vé-
gül pedig, ahhoz, hogy a konfliktusok közös kezelése beve� gyakorla�á váljék, a szuve-
renitás fogalmának elvetésére vagy átértékelésére lenne szükség.

Az iraki beavatkozás kudarca csak megerősíti a fejle� országokat abban: tartózkodja-
nak a�ól, hogy ilyenfajta hadműveletekbe bocsátkozzanak.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után az Egyesült Államok jelentős erőket 
mozgósítva avatkozo� be Afganisztánban azért, hogy szétverje az országban működő 
nemzetközi terroristahálózatot. A hadművelet széles nemzetközi támogatást kapo�, 
még a muzulmán országok részéről is, és teljes egészében legitimnek tarto�ák. Az af-
ganisztáni könnyű győzelemtől felbátorodva Amerika Szaddám Huszein rendszere 
ellen fordult, de szándéka nem talált egyetértésre a nemzetközi közösségen belül. Ah-
hoz, hogy ezt a küldetést is legitimnek lehessen tekinteni, a beavatkozó országoknak a 
Szaddám-rezsim megbuktatása után gyorsan fel kelle� volna állítaniuk egy mérsékelt, 
stabil és hatékony kormányt, meggyőző érvekkel be kelle� volna bizonyítaniuk, hogy az 
iraki rendszer támoga�a a nemzetközi terrorizmust, valamint fel kelle� volna fedezniük 
a feltételeze� tömegpusztító fegyvereket. Mivel azonban ezek a feltételek nem teljesül-
tek, 2004 szeptemberében az ENSZ főtitkára a megszállást „törvénytelennek” minősí-
te�e. Az iraki tapasztalatoknak bizonyára fontos nemzetközi hatásuk lesz, a fejle� or-
szágok a későbbiekben valószínűleg még kevésbé lesznek hajlandók beavatkozni olyan 
esetekben, amikor nemzeti érdekeiket nem fenyegeti közvetlen veszély. Ezen országok 
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figyelmét időről időre ismét felkelti a nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyve-
rek léte, a drogkereskedelem és a nagy mértékű illegális bevándorlás, ám valószínűleg 
csupán távolról szemlélik majd az eseményeket. A nemzetközi szervezetek és a fejle� or-
szágok hasznos szerepet játszhatnak a tűzszünetek megkötésében és a béketárgyalások-
ban. A béke megkötése után humanitárius, gazdasági és politikai segítséget nyújthatnak 
az ado� országnak. Ám a polgárháborús problémák megoldása és a rossz rendszerek 
megbuktatása nem a hatékony és legitim nemzetközi koalíciók létrehozásában rejlik, 
hanem inkább a kompetens belső erők létében. A nemzetközi közösség segítheti azo-
kat az országokat, amelyek őszintén szeretnének felállítani egy békét és jólétet biztosító 
hadsereget és rendőrséget. Ám a nation building csak akkor vezethet rendhez és békéhez, 
ha belső erők valósítják meg.

Az utóbbi évtizedekben a zsarnoki rendszerek száma örvendetes módon kevesebb 
le�, és ez csökkenti a polgárháborúk előfordulásának esélyét is. Remélhető tehát, hogy 
az államok közö�i háború legitimitásának megszűntével ugyanez a polgárháborúra is 
alkalmazható lesz. 

Füsti-Molnár Zsuzsa


