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Tony Blair: Harc a globális értékekért

(A Ba�le for Global Values, Foreign Affairs, 2007. január, 79–90. o.)

A brit miniszterelnök írásában a terrorizmus elleni harc jellegét és jelentőségét 
vázolja fel, miközben kitér a vallási fanatizmus kialakulásának a gyökereire 
is. Nézetei szerint a terrorizmus ellen folytato� háború teljesen eltér a konven-

cionális háborúktól, és annak eszközeivel nem is lehet győzni. E háború megnyeré-
séhez nemcsak erőfölény szükséges, hanem azt az értékek szintjén kell megnyerni. 
Ez csupán akkor lehetséges, ha megmutatjuk, hogy a mi értékeink erősebbek, jobbak 
és igazságosabbak, mint a szélsőségesek által képviseltek. Ám ehhez a háborúhoz csak 
akkor kapunk igazi támogatást, ha hasonló erővel vesszük fel a küzdelmet a globális 
szegénységgel, a környezetrombolással és az igazságtalansággal szemben.

A globális terrorizmus és vallási szélsőségesség gyökerei nagyon mélyek: az arab 
világ sok évtizedes elidegenedésére és politikai elnyomására vezethetők vissza, nem 
pedig a sokak által feltételeze� vallási tanokra. Ez annál is inkább igaz, mivel a Korán 
reformokra ösztönző, progresszív írás, amely felmagasztalja a tudást, és elítéli a babo-
nákat. A tanaira épülő birodalom évszázadokon át vezető szerepet játszo� a világban a 
felfedezések, a művészetek és a kultúra terén. A középkor kezdetén a vallási tolerancia 
is sokkal inkább jellemezte a muszlim világot, mint a kereszténységet. Ám miután a 
reneszánsz, a reformáció és a felvilágosodás végigsöpört a nyugati világon, a husza-
dik század elejére az arab világ bizonytalanná és defenzívvé vált a gyarmatosítás, a 
születő nacionalizmus, a politikai elnyomás és a vallási radikalizmus következtében. 
A muszlimok országaik siralmas állapotát az iszlám siralmas állapotának kezdték tu-
lajdonítani. Így a politikai és a vallási radikalizmus összefonódo�. Sokak szemében 
az iszlám stabilitása a vallási szélsőségesség és a populista politika kombinációján ke-
resztül valósítható meg. A fanatizmus valószínűleg vallási doktrínából indult ki, ám a 
vahhábiták által támogato� Muszlim Testvériség közvetítésével ideológiává nő�e ki 
magát, és elterjedt szerte a világban. A szélsőségesek tevékenysége nyomán a közel-
múltban számos helyen voltak terrortámadások: Indiában, Indonéziában, Kenyában, 
Líbiában, Pakisztánban, Oroszországban, Jemenben és számtalan egyéb helyen. Ma 
harminc-negyven országban szerveződnek ideológiai alapon terroristaakciók, ezek 
azonban nem elszigetelt jelenségek, hanem egy növekvőben lévő mozgalom részei, 
amelynek a hívei szerint a muszlimok eltávolodtak a saját hitüktől, és a nyugati kultú-
ra vonzáskörébe kerültek, és az arab világ élén a nyugati világgal cinkos, áruló vezetők 
állnak. A mozgalom híveinek a célja az igaz hit és a muszlim önbecsülés helyreállítása, 
és ezt a Nyuga�al és annak vívmányaival való szembefordulás révén próbálják elérni. 
Nemcsak a Nyugatot tartják ellenségüknek azonban, hanem minden olyan muszlimot, 
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keresztényt, zsidót és hindut, aki hisz a vallási toleranciában, a demokráciában, a sza-
badságban és az emberi jogokban. Ez nem civilizációk közö�i összeütközés, hanem 
civilizációról szóló összeütközés, amely a haladás és a reakció közö� zajlik.

E harc jellegéről szólva a miniszterelnök kiemeli a globális dimenzióját. Nem csu-
pán az Egyesült Államok és szövetségesei ellen irányul, hanem olyan országok ellen is, 
amelyek nem mondhatók ezen országok partnereinek. Az Irakban és az Afganisztán-
ban folyó harcnak elsődlegesen nem az a célja, hogy felszabadítsa ezeket az országokat 
az amerikai megszállás alól, hanem az, hogy megakadályozza a demokratikus fejlődés 
– nem csupán a nyugati jellegű, hanem bármilyen fajta – létrejö�ét. Ráadásul a szélső-
ségesek azok, nem pedig az o� állomásozó erők, akik szándékosan lemészárolják az 
ártatlan lakosságot, ezért továbbra is indokolt a külföldi erők jelenléte Irakban és Af-
ganisztánban. Mivel a terrorizmus a vallási szélsőségre építi ideológiáját, a terroristák 
célja az is, hogy megakadályozzák országaik modernizációját, és hogy a muszlim világ 
egy félfeudális vallási oligarchia irányítása ala� működjön. A szélsőségesek rendkívül 
hatásos propagandatevékenységet fejtenek ki, amellyel sikeresen befolyásolják a nyuga-
ti közvéleményt, azt sugallva, hogy a terroristatámadásokért teljes egészében a nyugati 
országokat terheli a felelősség. Sokan komolyan hisznek abban, hogy ha az idegen csa-
patok kivonulnának Irakból és Afganisztánból, a terrorcselekmények megszűnnének. 
Nagyon fontos tehát ennek az ideológiának a megdöntése. Az iszlám terrorizmus le-
küzdéséhez nemcsak a módszereivel, de az eszméivel is le kell számolni. A globalizáció 
korszakában a vallási szélsőségesség és a haladás közö�i összeütközés fogja meghatá-
rozni a jövőnket. Ezért sem szabad figyelmen kívül hagynunk az iraki és az afganisztáni 
választások jelentőségét. A�ól a pillana�ól kezdve, hogy az afgánok tömegesen ve�ek 
részt országuk első választásain, megdőlt az a mítosz, hogy a demokrácia nyugati foga-
lom. Az iraki választásokon részt vevők száma is elég nagy volt ahhoz, hogy több nyu-
gati demokráciát megszégyenítsen. E választások világosan megmutatják, hogy az em-
berek nem akarnak sem vallási, sem világi diktatúrát, és olyan társadalomban akarnak 
élni, ahol a különböző kultúrájú és hitű emberek békében megférnek egymás melle�. 
Az ezzel szemben álló erők az erőszak számos formájával igyekeztek megakadályozni 
az újjáépítést és a demokráciát (szabotázsakciók, bűnbandák garázdálkodása), és miu-
tán nem sikerült megakadályozni a választásokat,  kegyetlen szektárius gyilkosságokra 
és egyéb felháborodást kiváltó te�ekre vetemedtek (ezek közé tartozik a síita szentély 
lerombolása Szamarában). A szélsőségesek jól tudják, hogy ha a mozgalmuk sikert ér 
el, Irakban, Afganisztánban, Libanonban és más demokratikus útra térni vágyó orszá-
gokban a demokratikus jövő reménye végleg elvész; viszont ha ezekben az országok-
ban megvalósul a demokrácia, a szélsőségesek propagandája és értékrendje kap halálos 
sebet. Ezért fontos, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és számos más 
ország erői jelen legyenek és segítséget nyújtsanak a helyi biztonsági erők megszilárdí-
tásában, a demokratikus folyamat kibontakozásában és a terrorizmus elleni harcban. 
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A beavatkozás helyességéről a vita tovább folytatódik. Az ellentábor szerint Irak 
soha nem jelente� fenyegetést, mivel nem rendelkeze� tömegpusztító fegyverekkel, és 
a kábítószer-kereskedelem most is változatlanul folyik Afganisztánban. Ezzel szemben 
Irak valóban fenyegetést jelente�, ezt két regionális háború, 14 ENSZ-határozat és az 
Iraq Survey Group utolsó jelentése is alátámasztja. A miniszterelnök arra is emlékez-
tet, hogy az iraki háború után jelentős eredményeket sikerült elérni a tömegpusztító 
fegyverek elterjedésének megfékezésében, és újfajta kapcsolatokat sikerült kiépíteni 
Líbiával. Ám a beavatkozás leglényegesebb pontja, nem egyszerűen a rendszerváltás, 
hanem az „értékváltás”. 

Ez a küzdelem a modernségért és a haladásért folytato� harc is egyben. A vallási 
szélsőségesség nem az iszlám igazi arca, hiszen a muszlimok milliói szabadon szeret-
nének élni. Ha meg akarjuk menteni értékeinket, nem csupán a saját országainkban, 
hanem az egész világon harcolnunk kell értük. Az iszlám szélsőségesek stratégiája az 
emberek megosztásán alapul; erre válaszként olyan erős értékrendszert kell felmutat-
nunk, amely egyesíti az embereket. Ezért ha van olyan ország, ahol az emberek féle-
lemben élnek, szolidaritást kell velük vállalnunk, legyen az Észak-Korea, Szudán vagy 
Zimbabwe. Mindez elköteleze�, aktív külpolitikát igényel, erős szövetséget, amelynek 
a középpontjában az Egyesült Államok és Európa áll. Blair hangsúlyozza, hogy bár 
nem mindig ért egyet az Egyesült Államokkal, ragaszkodik a vele való erős szövetség-
hez; szerinte nem abban áll a veszély, hogy az Egyesült Államok túlságosan beavatko-
zik a világ dolgaiba, az igazi veszélyt abban látná, ha kivonná magát belőle.

A brit miniszterelnök végül kitér a globális napirend legégetőbb kérdéseire. Szerin-
te nem szabad a globális politikát „kemény” és „lágy” irányvonalra osztani, ahol a 
kemény a terrorizmus elleni harcot, a lágy pedig a szegénység és az igazságtalanság 
elleni küzdelmet jelenti. Ezek kölcsönösen összefüggő kérdések, mivel mind a terroriz-
mus, mind a szegénység problémája a globális értékek alkalmazásával oldható meg. 
Ezért a globális értékekért folyó harcot nem szelektíven, hanem a globális napirendre 
tűzve kell folytatni. Az egyik legfontosabb feladat az Izrael és a palesztinok közö�i 
békefolyamat megerősítése. Ennek jelentősége túlnő a palesztinok nehéz helyzetének 
megoldásán; a rendezés élő bizonyítéka lenne annak, hogy a Közel-Keleten békében 
egymás melle� tudnak létezni különböző hitek és kultúrák. Ez hozzájárulna a reakciós 
muzulmánok ideológiájának aláásásához is.

A globális értékek megvalósításában fontos feladat, hogy felvegyük a harcot a sze-
génység, az éhezés és a betegségek ellen, különösen Afrikában. Mielő� az Egyesült 
Királyság betöltö�e a volna a G8-ak csoportjának elnöki szerepét 2005-ben, ez a kérdés 
nem foglalt el lényeges helyet a politikai napirenden. Mára megváltozo� azonban ez a 
helyzet, és ebben a civil társadalom mozgósítása nagyon sokat segíte�. A kereskedel-
mi tárgyalások fellendítése is fontos eszköz a közös célok elérésében. Európa mező-
gazdaságának védelme mára már elavult törekvéssé vált, ideje lenne megszüntetni az 
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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. 


