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Az unilateralizmus az amerikai külpolitikában
Peterecz Zoltán

„Pozitív és magabiztos állást kell foglalnunk. Többé már nem 
elég pusztán annyit mondani, hogy »Nem akarunk háborút«. Idő-
ben kell cselekednünk – sőt, idő elő� – hogy eltapossuk bármely 
konfliktus füstölgő kezdetét, amelyik azzal fenyegethet, hogy elha-
rapódzik az egész világon… A világ ma felénk tekint, hogy vezes-
sük. Az események ereje szükségessé teszi, hogy elvállaljuk ezt a 
szerepet.” (Harry S Truman, 1947. április 5.)1

Mára már klisévé vált, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem más, mint egy 
hegemón, aki a világpolitikában a nemzetközi normákat gyakran figyelmen
kívül hagyva, unilateralistaként, azaz egyoldalúan, csak saját érdekeit nézve 

cselekszik. Ez a vélemény nagyban köszönhető annak, ahogy George W. Bush és kormá-
nyának meghatározó személyei, különösen Dick Cheney alelnök és Donald Rumsfeld 
volt védelmi miniszter, az amerikai külpolitikát irányíto�ák 2001. szeptember 11. után. 
A Manha�anben történt pusztítás után persze érthető volt, hogy az Egyesült Államok 
a legkeményebb eszközökkel kívánt reagálni. Az egymás után indíto� gyors háborúk 
Afganisztán és Irak ellen nem hagytak kétséget afelől sem, hogy az Egyesült Államok 
még inkább saját biztonsági szempontjai szerint akarja formálni a világ képét. A katonai 
csapások melle�, Amerikai visszalépe� az ABM szerződéstől,2 nem ratifikálta a kiotói 
egyezményt, nem hajlandó elfogadni a Nemzetközi Bíróság (ICC) fennhatóságát, és újult 
erővel te�e magáévá a nemzeti ballisztikus védelmi rendszer ötletét. Mivel az Egyesült 
Államoknak megvan a más országok által csak áhíto� hatalom, mind a diplomácia, 
minda haderő, a gazdaság, a technológia és a kultúra területén, nem csoda, hogy az 
ország képes és sok esetben hajlandó is csak a saját érdekeit nézve cselekedni. Ezt köny-
nyen megengedheti magának, hiszen sokan állítják, hogy az Egyesült Államok a vala-
ha volt legerősebb hatalom.3 Két alapvető kérdés is felvetődik ezen megállapításokkal 
kapcsolatban. Az első probléma, hogy csak amerikai szemlélet-e, hogy a legerősebb ha-
talomnak lehetséges, sőt szinte kötelessége, megpróbálni a nemzetközi kapcsolatokat 
különösebb konzultáció nélkül alakítani; vagyis a kérdés az, hogy az unilateralizmus új 
jelenség-e. A második és jóval fontosabb kérdés az, hogy az a másoktól szinte teljesen 
független mód, ahogyan Amerika számos incidenst kezel, új-e, tehát maga az amerikai 
unilateralizmus új jelenség-e.
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A történelem során a nagyhatalmak mindig is legszentebb érdekeik szerint cseleked-
tek. Elsősorban a katonai hatalom volt az, ami lehetővé te�e számukra, hogy rákény-
szerítsék akaratukat, vallásukat, szokásaikat és kultúrájuk más apró részleteit a leigá-
zo� népekre. Elég csak a Perzsa vagy a Római Birodalomra gondolni, mint a nagyhatal-
mak megtestesítőire az ókorban. Európában a 17. században megalko�ák a vesztfáliai 
rendszert, melynek nyomában megszülete� a szuverén nemzetállamok létrejö�ének 
lehetősége, amelyek nemzetközi jogokkal bírtak, és idővel létrejö� a hatalmi egyensúly 
korszaka.4 Mivel az európai hatalmak többé-kevésbé azonos erőt képviseltek, érdekei-
ket tisztán meghatározták, és kolóniák formájában növelték gazdagságukat. Napóleon 
hódításai arra kényszeríte�ék a többi hatalmat, hogy összefogjanak, ennek eredménye 
az „európai koncert” le� a Szent Szövetséggel a középpontban, egy korai multilate-
rális rendszer. Ez az időszak volt a hatalmi egyensúly korszakának aranykora, amely 
majd egy évszázadig olajozo�an működö�. Onnantól, ha egy új hatalmi aspiráns jelent 
meg a színen, az addig próbált lavírozni, amíg elég erősnek nem érezte magát ahhoz, 
hogy saját elképzeléseit gátlástalanul kövesse. A legjobb példa erre Németország a 20. 
században. Ez az eset jól példázta a Népszövetség gyengeségét is, az első nemzetek fe-
le� álló tömörülést, amely arra volt hivato�, hogy a különböző országok ellenérdekeit 
elsimítsa, és megakadályozzon egy esetleges háborút. A második világháború ször-
nyű pusztítása után az Egyesült Nemzetek Szövetségének 1945-ös megszületésével 
látszólag elérkeze� az igazi multilateralizmus időszaka. Utólag könnyű megállapíta-
ni, hogy évtizedeken át valójában a kétpólusú világ két táborához tartozók képviseleti 
szerve volt sok jelentéktelen mellékszerepelővel. A Szovjetunió 1991-es felbomlásával 
az Egyesült Államok elérte, amit Krauthammer „unipoláris pillanatnak” neveze�, ami
ala� azt érte�e, hogy az Egyesült Államok rivális nélkül maradt a világban, és szaba-
don tehe�e, amit csak akart.5

Az elmúlt négy évszázadban tehát az unilateralizmus inkább kivétel volt, azon egy-
szerű oknál fogva, hogy egyetlen hatalom sem volt elég mindenható ahhoz, hogy el-
képzeléseit így hajtsa végre. Nagy Britannia, a 19. század első számú hatalma állt ehhez 
legközelebb, de erejét elsősorban az európai béke fenntartására használta fel, mert túlsá-
gosan is tisztában volt saját lehetőségeinek határaival és az esetleges háborúk következ-
ményeivel.6 Ha viszont az unilateralizmus nem volt alkalmazható opció a nagyhatal-
mak számára, hogy lehet, hogy állítólag ma az Egyesült Államok mégis ezt alkalmazza? 
Valóban unilaterlaista? Még fontosabb: új jelenség ez az amerikai külpolitikában?

Az Egyesült Államokat ma sokan egy érzéketlen szuperhatalomnak tartják, amelyik 
különleges státusát durván kihasználja, hogy megvalósítsa azt az állapotot, amit má-
sok új imperializmusnak bélyegeznek. George W. Bush terror ellen indíto� háborúját 
sok helyen úgy értelmezik, mint az Egyesült Államok azon törekvését, hogy más né-
peket meghódítson geopolitikai és kereskedelmi előnyökért. Megfigyelők rámutatnak, 
hogy a hidegháborús ellenség hirtelen hanyatlásának következtében fellépő hatalmi 
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vákuum te�e lehetővé de egyben szükségszerűvé is Amerikai számára az egyoldalú lé-
péseket. Érdemes röviden á�ekinteni az Egyesült Államok történelmét, és megfigyelni,
hogy felfedezhetők-e unilateralista vonások George W. Bush elnöksége elő� is.

Az Egyesült Államok megszületésének pillanatától kezdve szerencsés nemzetközi 
viszonyok közö� találta magát. Elég messze volt Európától ahhoz, hogy az o�ani ha-
talmak fenyegessék, noha nézeteltérése volt velük, nem is egy. Az amerikai kontinen-
sen viszont nem volt senki és semmi, aki a növekvő lélekszámú és terjeszkedő nemzet 
útjában állhato� volna. A Louisiana-vétel 1803-ban megduplázta az ország területét, 
és a Nagy-Britanniával vívo� 1812-es háború bebizonyíto� egy dolgot: az akkori leg-
erősebb hatalom sem volt képes legyőzni az Egyesült Államokat.7 Ez további lökést 
ado� az amerikai terjeszkedésnek és eszmerendszernek: szabad társadalom és szabad 
kereskedelem, mindezek az amerikai exepcionalizmus ernyője ala�, ami tulajdonkép-
pen morális felsőbbrendűséget jelente� azokkal szemben, akiknek meg kell tanítani, 
hogyan is működik az igazi demokrácia. Ez az amerikai ideológia ma is él.

Az első valóban egyoldalú külpolitikai lépés az Egyesült Államok részéről a Mon-
roe-doktrína kihirdetése volt 1823-ban. Ez lényegileg deklarálta, hogy az amerikai kon-
tinenst „európai hatalmaknak nem szabad jövőbeni kolonizáció szempontjából meg-
fontolás tárgyává tenniük”.8 A doktrína abból a szempontból fontos igazán, hogy két 
alapvető amerikai világnézetet fogalmazo�, illetve erősíte� meg: az Egyesült Államokat 
a nyugati féltekén előnyt élvező országként kell kezelni; az ország hivatalos külpoliti-
káját, megerősítve a Washington és Jefferson által meghirdete� semlegességet és izolá-
ciót, száz évre meghatározta. Ennek lényege az volt, hogy az Egyesült Államok európai 
befolyástól függetlenül köve�e saját érdekeit elsősorban az amerikai kontinensen. Az 
európai hatalmak nagyjából-egészéből elfogadták az elvet, így az első unilateralista 
lépést siker koronázta, ez pedig megszilárdíto�a az Egyesült Államok magabiztossá-
gát, és olyan atmoszférát teremte�, hogy kívánságukat mások tiszteletben tartják, mert 
azok egyetemes értékeken nyugszanak, mely értékeket legtökéletesebben az Egyesült 
Államok képviseli. 

A 19. század folyamán az amerikai terjeszkedés továbbra is sikeres maradt, és elérte 
a Csendes-óceánt is. Innentől kezdve viszont csak az országon kívül lehete� keres-
ni további lehetőségeket. Ez az állapot összetalálkozo� a század vége felé megjelenő 
társadalmi darwinizmussal, amely az angolszász népek felsőbbrendűségét hirde�e,
és nyíltan követelte egy nagyhatalomhoz illő külpolitika gyakorlását. Ezt a gondolko-
dást olyan személyek testesíte�ék meg, mint Charles Darwin, Frederick Turner, John 
W. Burgess, Alfred Thayer Mahan, Albert Beveridge vagy a hamarosan elnökké váló 
Theodore Roosevelt.9

A fordulópont néhány év leforgása ala� bekövetkeze�. A gyors és sikeres 1898-as 
spanyol–amerikai háború után az Egyesült Államok kolóniákra te� szert Latin Ameri-
kában és a Távol-Keleten. Amerikai megpróbálta exportálni demokratikus rendszerét 
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ezekre a területekre, abban a hitben, hogy az majd gyökeret ver o�. A talán legismertebb 
expanzionista szenátor, Beveridge szavai a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban több mint 
száz év távlatából történelminek hatnak: „[Isten] a világ uralkodó szervezőinek terem-
te� minket, hogy rendszert alkossunk o�, ahol káosz uralkodik. Megajándékozo� min-
ket a haladás szellemével, hogy legyőzzük a reakció erejét az egész földön. Alkalmassá 
te�e kormányzati formánkat arra, hogy igazgassuk a vad és együgyű népeket. Ilyen 
erő hiányában a világ visszasüllyedne a barbarizmusba és az éjszakába. És az összes faj 
közül az amerikai nemzetet jelölte ki választo� népének, hogy a világ újrarendezését 
vezesse. Ez Amerika isteni küldetése, és ez tartogatja számunkra az összes profitot,
dicsőséget és boldogságot, ami az ember számára lehetséges. Mi vagyunk a világ hala-
dásának letéteményesei, igazságos békéjének védelmezői.”10 Noha az eredmény közel 
sem volt sikertörténet, Amerikai rendíthetetlenül masírozo� tovább a számára kĳelölt 
úton, amely sok szempontból az előbbi passzus gondolatvilágával volt kikövezve. 

A Távol-Keleten megnövekede� érdekek diktálták a következő egyoldalú lépéseket, 
amelyek elsősorban a kereskedelmet érinte�ék. John Hay külügyminiszter 1899-ben és 
1900-ban a többi nagyhatalom számára küldö� üzeneteket, amelyek a „nyito� kapuk” 
elvét fogalmazták meg, és tulajdonképpen a Kínába későn érkező Egyesült Államok ré-
szére követeltek egyenrangú kereskedelmi jogokat. Ez az Egyesült Államok által min-
dig is vallo� szabad kereskedelem nemzetközivé tétele volt. Igazi unilateralistaként 
Hay még ki is jelente�e, hogy a többi hatalom elfogadta az elvet, holo� sem Oroszor-
szág, sem Japán nem érte� vele egyet. A Hay-levelek kitértek Kína szuverenitására is, 
ami az Egyesült Államok csendes-óceáni politikájának fontos eleme volt egészen az 
1949-es kommunista hatalomátvételig. 

A kör az 1904-es Roosevelt-kiegészítéssel zárult be. Az elnök a Monroe-doktrína új-
raértelmezésével vindikálta országa számára a jogot, hogy Latin-Amerikában beavat-
kozzon az o�ani országok ügyeibe, és a „nemzetközi rendőr szerepét” játssza, ha az ot-
tani körülmények káoszba torkollnak.11 Erre ezen országok eladósodása és az európai 
hitelezők fegyveres fellépése ado� okot. Az elv i� is a demokrácia tanítása és terjesztése 
volt, és jó ürügyként szolgált a következő két évtizedben a beavatkozásra Kubában, Ni-
caraguában, Haitin és a Dominikai Köztársaságban. Utólag megállapítható, hogy ezen 
országok egyikében sem sikerült tartós, amerikai mintájú demokráciát meghonosítani. 
Mindenesetre az Egyesült Államok hat év ala� hatalmasat lépe� előre világhatalmi 
szempontból, és ez megalapozta az egész 20. században folytato� tevékenységét.

Woodrow Wilson volt az első amerikai elnök, aki az egész világon el akarta ter-
jeszteni az amerikai demokráciát. Hi� az amerikai demokratikus intézményekben és a 
liberalizmusban, és ezek terjesztése a despota elnyomók ala� szenvedő nemzetek szá-
mára jól összefért keresztény idealizmusával. Az első világháború kínálta lehetőséggel 
viszont nem tudo� élni. Hangzatos frázisai, mint „a világot biztonságossá kell tenni a 
demokrácia számára” vagy „a világ nem nyugodhat biztonságosan vagy igazságosan 
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egy fegyveres erőegyensúlyon”, nem nagyon zavarta a bosszútól fűtö� európai győztes 
hatalmakat.12 Egyetlen sikere a Népszövetség életre hívása volt, de a kongresszus ellen-
állása mia� az Egyesült Államok soha nem le� tagja a szervezetnek. A hamarosan élet-
képtelen Népszövetség agóniája és elkerülhetetlen bukása egy dologról viszont meg-
győzte az amerikai politikai elitet: nélkülük nem képzelhető el egészséges és működő 
nemzetközi rendszer. Ez volt a mögö�es gondolat, amikor Franklin Delano Roosevelt
egy újabb, remélhetőleg hatásosabb nemzetközi rendszert álmodo� meg: az Egyesült 
Nemzetek Szövetségét. Hosszú unilateralista periódus után tehát egy multilateralista 
Egyesült Államok jelent meg: Amerika hi�e, hogy egy nemzetközi szervezet, ami az 
amerikai liberális értékeken alapszik, és azokat követi, képes lesz ellátni hivato� fel-
adatát, nevezetesen biztosítani az univerzális demokráciát. A kommunista blokk meg-
jelenése a Szovjetunióval a középpontban azonban hamarosan nyilvánvalóvá te�e egy
ilyen álom megvalósíthatatlanságát. 

Elméletileg az ENSZ alkalmas le� volna a nemzetközi viszonyok kaotikus állapotá-
nak rendezésére. Ez azon a naiv amerikai képzeten alapult, hogy egy ilyen szervezet 
az Egyesült Államok által gyakorolt demokratikus elven fog működni, ahol mindenki 
partner lesz. Ez esetben Amerika lenne a nyertes, mert a világon elterjedne és megszi-
lárdulna a demokrácia. De Roosevelt és tanácsadói két dolgot is hibásan mértek fel. 
Az egyik az volt, hogy Roosevelt megbízo� Sztálinban, és azt gondolta, a Szovjetunió 
résztvevője lesz egy nemzetközi közösségnek. Az amerikai–szovjet ellentét viszont 
egyre jobban kiéleződö�, és hamarosan kibékíthetetlen le� a viszony. Eredménykép-
pen az ENSZ Biztonsági Tanácsában a szovjetek megvétóztak minden saját érdekükkel 
ellenkező javaslatot, így az elképzelt harmónia képe szertefoszlo�.13 A másik amerikai 
tévedés az a majdnem vak meggyőződés volt, hogy olyan sok ország egy szervezet 
égisze ala� követni fogja az amerikai útmutatást. Más szavakkal, az Egyesült Államok 
kacérkodo� a multilateralizmussal, és súlyos árat fizete�: túl sokszor volt rákényszerít-
ve, hogy másokkal egyezkedjen csupán azért, mert a szervezet működésében uralkodó 
demokratikus elv nem kedveze� Amerikának. 

A hidegháború négy évtizedét nyugodtan lehet úgy jellemezni, mint olyan perió-
dust, amikor az Egyesült Államok a saját maga által kreált multilateralizmus börtö-
nének rabja, amely börtönben a bipolaritás a börtönőr. Természetszerűleg Amerika 
aktívan dolgozo� szövetségi rendszerek egész során, ezek az érdekeit szolgálták, és 
behálózták az egész bolygót: az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank14 1945-
ben, a GATT-egyezmény és az Amerikai Államok Szervezete (OAS) 1948-ban, a NATO 
1949-ben, az ANZUS 1951-ben és a Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete (SEATO) 1954-
ben.15 Mindez jól védhető álláspont volt, megannyi ellenlépés a szovjet világhatalmi 
próbálkozások ellen. Ennek ellenére, az idő előre haladtával egyre több amerikait ré-
miszte� meg, hogy az Egyesült Államoknak milyen mértékben muszáj tiszteletben tar-
tani a kétpólusú és szövetségesi világ realitásait. Henry Kissinger már a hidegháború 
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elején kifejezte ebbéli aggodalmait: „Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy csak az 
Egyesült Államok elég erős gazdasági és belpolitikai szempontból ahhoz, hogy az egész 
világra kiterjedő felelősséget vállaljon, és az a gyakorlat, hogy megpróbálunk minden 
szövetségesünktől előzetes beleegyezést szerezni minden lépésünkhöz, nem cselekvés-
hez, hanem annak hiányához vezet… fenn kell tartanunk a jogot, hogy egyedül csele-
kedjünk, vagy egy regionális hatalmi csoportosulással, ha érdekeink úgy kívánják.”1-
6 De az unilateralizmus megmaradt a retorika szintjén. Az egymást követő elnökök 
megelégedtek további doktrínák kihirdetésével, ezek meghúzták a határt, amelyen túl 
az Egyesült Államok hajlandó volt akár a fegyveres konfliktusig is elmenni, ha érde-
kei úgy kívánják. A retorikát azonban ritkán köve�e te�. Az egyetlen komoly kivétel 
a vietnami háború volt, amelyet az Egyesült Államok egyedül vívo� meg, és aminek 
megalázó vereség le� a vége. A nemzetközi megalázo�ság és a Vietnam-szindróma jó 
pár évre visszavete�e Amerikát, egészen Ronald Reagan megjelenéséig. 

Míg a realista iskola elfogadta a Szovjetunióval való szükségszerű együ�létet, egy új 
intellektuális vonal kapo� erőre, amelyet neokonzervativizmusnak neveztek el, és Rea-
gan 1980-as megválasztásával az ország először kapo� olyan elnököt, aki visszaterelte 
hazáját az unilateralizmus felé, mindezt a „gonosz birodalom” elleni keresztes hadjárat 
nevében. Szövetségesei aggodalmaival és panaszaival mit sem törődve, az Egyesült Ál-
lamok újfent jelentős fegyverkezésbe kezde�, elindíto�a a „csillagháborús” Stratégiai 
védelmi kezdeményezést és más, drága fegyverfejlesztési programokat, ezzel is extra 
terhet róva a tántorgó szovjet gazdaságra. Mihail Gorbacsov megjelenésével, nyitásá-
val a Nyugat felé, és a maga alá roskadó szovjet gazdaság mia�, a szovjet birodalom
hamar összeomlo�, és megnyílt az út egy rivális nélküli Egyesült Államok elő�. 

Az 1990-es évek ígéretesen indultak. Úgy tűnt, a hidegháború feltartóztatási és elret-
tentési politikája kifizetődö�, és a demokrácia győzedelmeskede�. A kommunizmus
fele�i győzelem nagyban megemelte Amerika presztízsét szerte a világon. Az Egyesült 
Államok érthetően saját külpolitikai pragmatizmusának és moralitásának bizonyíté-
kaként lá�a ezen eseményeket. A keletkező vákuumot az Egyesült Államok a liberális 
demokrácia további terjesztésére akarta kihasználni. Végétre is a hidegháború ala�i
próbálkozások a demokrácia megteremtésére a volt ellenségeknél sikerrel zárultak: 
Németország és Japán demokratikus és gazdaságilag virágzó országokká váltak. Logi-
kusnak tűnt, hogy a már bevált recept máshol is működni fog. 

Az utolsó igazi multilaterális lépés az Egyesült Államok oldaláról az 1991-es öböl-
háború volt. Ennek az is oka, hogy olyan egyedi eset volt ez, amikor a nemzetközi 
közösség teljesen egyetérte� Irak visszaszorításában.17 A koalíció gyors és látványos 
sikert arato�, de a Szaddám-rezsimet nem mozdíto�a el, s ennek később súlyos követ-
kezményei le�ek. Mindenesetre a világ elégede� volt, hogy a demokrácia a csúcson 
van. Kevesen lá�ák, hogy egy új korszak ve�e kezdetét a Szovjetunió megszűnésével: 
a bipolaritás megszűnése, bármilyen ellentmondásos is elsőre, a stabilitás elvesztését 
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is jelente�e. A hidegháború ala� az Egyesült Államok a Szovjetunióra mint racionális 
szereplőre számíthato�. Természetesen egyfelől életveszélyes fenyegetést jelente� ha-
talmas nukleáris arzenálja révén, de mind az amerikaiak, mind a szovjetek tisztában 
voltak egy esetleges atomháború megnyerhetetlenségével, így egyikük sem volt haj-
landó ilyen messzire elmenni. A posztbipoláris nemzetközi színtéren azonban vadonat-
új veszélyforrások jelentek meg: a nukleáris tölte�el rendelkező „lator államok” és a 
terrorista csoportok. 

A terrorizmus új hulláma az 1990-as évek elején ennek a trendnek volt a manifesz-
tálódása. Az Egyesült Államok hamar ráébredt, hogy a növekvő veszéllyel szembe kell 
néznie: kis és radikális csoportosulások vagy lator államok kevés vesztenivalóval hatal-
mas veszteséget okozhatnak a Nyugatnak, elsősorban az Egyesült Államoknak. Straté-
giai javaslatok szüle�ek a fenyegetések elhárítására, de a Clinton-kormányzat külpoli-
tikája mia� ezek eredménytelenek maradtak. Bill Clinton elsősorban a kereskedelemre 
koncentrált, a külpolitikát eleinte elhanyagolta, és katonai lépéseket csak végszükség 
esetén te�. Különösen az elnök „szerződések iránti mániája” hordozta azt a félreveze-
tő üzenetet, hogy az Egyesült Államok hajlandó multilaterálisan viselkedni.18 Az idő 
elteltével aztán Clinton is változo�, és elkötelezte magát és hazáját a beavatkozásra, 
amennyiben szükséges.19 1999. február 26-i San Franciscó-i beszédében így fogalma-
zo�: „Azt a kérdést kell feltennünk, hogy biztonságunkra nézve mi a következménye 
annak, ha hagyjuk, hogy a konfliktusok elmérgesedjenek és kiterjednek… ahol érté-
keink és érdekeink forognak kockán, és ahol változtatást tudunk elérni, o� késznek 
kell lennünk erre. És arra is emlékeznünk kell, hogy az igazi kihívás külpolitikánkkal 
szemben az, hogy a problémákkal az elő� foglalkozzunk, mielő� azok sértenék nemze-
ti érdekeinket.”20 Tehát a gyakran inkompetensnek, multilateralistának és túlságosan 
liberálisnak bélyegze� Clinton-kormányzat észreve�e a regionális konfliktusok okoz-
ta veszélyt és ezek hatását az amerikai érdekekre. Ráadásul Clinton is megemlíte�e a
nemzeti rakétavédelmi rendszer fejlesztését, amit az utóbbi időben oly sokat kritizál-
nak mint a neokonzervativizmus szülö�jét.21 Mindezeken túl a Clinton-kormányzat 
Nemzeti védelmi stratégiája kimondta: „Amikor csak lehetséges, a nemzetközi közös-
séggel összhangban cselekszünk, de nem habozunk unilaterálisan cselekedni, amikor 
szükséges.”22 Ezek a szavak szinte visszhangozták Clinton első beiktatási beszédét: 
„Amikor alapvető érdekeinket éri kihívás, vagy a nemzetközi közösség akaratát és lel-
kiismeretét tagadják meg, cselekedni fogunk; békés diplomáciai eszközökkel, amikor 
csak lehetséges, de erővel, ha szükséges.”23 Ezek a demokrata elnöki gondolatok csak 
még könnyebbé te�ék a republikánus kormánynak, hogy 2001. szeptember 11. szörnyű 
eseményei után megváltoztassa az amerikai külpolitika irányát és stílusát.

A 2001 januárjában hivatalba lépő Bush-kormány alig kezdte meg működését, ami-
kor az ikertornyok összedőltek, és majd 3000 áldozat hevert a romok ala�. Habár az 
Egyesült Államok nagykövetségei, hajói, sőt maga a Világkereskedelmi Központ is volt 
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már korábban terrorakciók célpontja, az anyaföldön elszenvede� pusztítás hatalmas 
sokkot okozo� a magabiztos országnak. De ez csak pillanatnyi állapot volt, és kétség 
sem lehete� afelől, hogy az Egyesült Államok szeptember 11-re a legkeményebb kato-
nai válaszlépést teszi meg. A tragédia tovább növelte a vezetők meggyőződését, hogy a 
kilencvenes években folytato� külpolitika kudarc volt. George W. Bush és legközelebbi 
emberei, Dick Cheney alelnök, Donald Rumsfeld védelmi miniszter és Condoleezza 
Rice nemzetbiztonsági tanácsadó is oszto�a azt a hitet, hogy az Egyesült Államoknak 
használnia kell roppant katonai erejét, hogy megakadályozzon egy jövőbeni támadást 
az ország ellen.

Az amerikai politikatudományban a hatalom koncepciója mindig is prominens he-
lyet foglalt el, de a hidegháború végével újult erőre kapo�. Ennek egyszerű oka volt: az 
Egyesült Államok rivális nélkül maradt katonai szempontból, és ez a potenciális hadá-
szati erő szinte megkövetelte, hogy használják. A demokrata kormányzat nyolc év ala�
azonban túl óvatosnak bizonyult Amerika roppant katonai erejét illetően, és a félelme-
tes szovjet ellenség eltűnése jelentős demobilizációt idéze� elő. Az amerikai haderőket 
mintegy egyharmadára csökkente�ék néhány éven belül.24 Semmit sem ellenezhete�
volna hevesebben a konzervatív oldal: neki egy különlegesen erős hadsereg jelente�e
az ugródeszkát egy esetleges unilateralizmushoz. „Egy olyan világban, amelyikben a 
béke és az amerikai biztonság az amerikai erőtől és annak akaratlagos használatától 
függ, a fő veszély, amellyel az Egyesült Államok szembetalálja magát most és a jövő-
ben, a saját gyengesége.”25 „Az erő számít” – írta Condoleezza Rice, és az elsődleges 
elv a republikánus külpolitikában „az erő tisztelete” volt.26 Ez a hozzáállás nem vélet-
len, hiszen az egész történelem folyamán mindig is a puszta, nyers katonai erő volt az, 
amely beleegyezésre vagy akár behódolásra tudta kényszeríteni az országokat. Ahogy 
azt Max Boot megfogalmazta: „Bármelyik nemzet ilyen hatalmas erő birtokában min-
dig is csábítást fog érezni arra, hogy egyedül cselekedjen. Az erő unilateralizmust szül. 
Ez ilyen egyszerű.”27 Ráadásul az 1990-es évekbeli balkáni események további bizo-
nyítékot szolgálta�ak a Bush-kormánynak, hogy egy impotens ENSZ helye� csakis
az amerikai haderő döntő beavatkozása lehet a megoldás a különböző krízisekre.28 
Új csoportosulás jelent meg, ezt Hastedt az „amerikai keresztes háborús perspektívá-
nak” hívja, s amely „osztja az unilateralizmus iránti preferenciát és azt a hitet, hogy az 
Egyesült Államok a vezető hatalom a nemzetközi rendszerben”.29

Míg az Afganisztán elleni háború támogatásra talált a nemzetközi közösségben, ad-
dig az Irak elleni háborúra való készülődés számos országban válto� ki ellenállást és 
visszautasítást, és ezek közül sokan az Egyesült Államok szövetségesei voltak. A tálib 
rezsim elleni gyors és sikeres akció elhite�e a kormányza�al, hogy Irak hasonló eset 
lesz. A többiek panaszait hamarosan elhessege�ék: „A legtöbb ország számára az a 
lényeg – magyarázta a háború elő� néhány nappal Cheney alelnök –, hogy úgysem ké-
pesek semmit sem tenni ezzel kapcsolatban.”30 Ha már Huszeint egyszer elkerge�ék, 
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„a világ nagy része, különösen a szövetségeseink, osztani fogja a gondolkodásmódun-
kat”.31 A cél ezú�al is a demokrácia terjesztése volt olyan országok számára, akik eddig 
a rossz úton jártak. Az amerikai külpolitika lelkes küldetéstudata összetalálkozo� az
agresszív védekezés új koncepciójával: a „preventív” háborúval. Ez volt a Bush-dokt-
rína lényege: megakadályozni, hogy ellenséges rezsimek képesek legyenek elérni azt a 
pontot, amikor már veszélyt jelenthetnek az Egyesült Államok számára, és a biztosíték, 
hogy ez ne történjen meg, az egy egyoldalú, megelőző katonai csapás az ado� ország 
ellen.32

A megelőző csapással indíto� háború nem új a történelemben. Régen is tipikus 
módja volt bizonyos helyzeti előnyök kihasználására, illetve megszerzésére. De 50 év 
multilaterális agónia és a növekvő számú nukleáris fegyver és hatalom az ellenségek 
közti konfrontáció elavult módjának szerepére kárhozta�a – egészen addig, amíg a 
republikánus kormány jónak nem lá�a újra feltámasztani. A neokonzervatívok úgy 
érveltek, hogy a tömegpusztító fegyverek korában egy terrorista csoport borzasztó 
kárt tud okozni az Egyesült Államoknak, mivel az ország a problémát nem tudja tra-
dicionális módon kezelni, egyszerűen azért, mert ezek a csoportok nem tartoznak 
hivatalosan semmilyen országhoz.33 Ezen túl, ezek a nem állami szereplők irracioná-
lisak, és a diplomácia hagyományos csatornái és módszerei esetükben nem működ-
nek. Az Egyesült Államok éppen ezért te�e nyilvánvalóvá, hogyan kezeli a helyzetet: 
„Minden nemzetnek és régiónak most kell meghoznia a döntést. Vagy velünk van, 
vagy a terroristákkal.”34 És azok, akik menedéket adnak terroristáknak sem járnak 
jobban.35 A kormányzat úgy döntö�, hogy a legmegfelelőbb válasz a tömegpusztító 
fegyverek lehetséges alkalmazásában rejlő kihívásra az, ha megelőzi ezen lehetőség 
kialakulását.36 

A kérdés az, hogy ez a fajta teória „preventív”, a vélt vagy valós veszély kialakulása 
elő�i támadást, vagy „pre-emptive”, azaz megelőző csapás jellegű háborút jellemez, 
amikor már a veszély kézzelfogható. A dilemma szemantikai eredetű. A hidegháború 
ala� az a hipotézis uralkodo�, hogy egy esetleges ellenséges támadás megelőzésére a 
„pre-emptive” csapás a megfelelő válasz, vagyis nem engedik meg, hogy az ellenség 
támadjon először, és mindezt a nemzetbiztonság érdekében. Tehát a nemzetközi jogban 
régen ismert fogalmak szerint építe�ék fel a védelmi stratégiát. A „preventív” csapás a 
jövőben majd kockázatot jelentő országok elleni támadást jelente�. A Bush-kormányzat 
összemosta ezt a két fogalmat, és „pre-emptive”-nek nevezte az Irak elleni támadást, 
holo� az valóban „preventív” volt.37 Egy ilyen fajta katonai akció viszont pont a tet-
ten érhető fenyegete�ség hiánya mia� nem lehet nemzetközi konszenzus eredménye,  
pont ellenkezőleg: jelentős ellenállásba ütközik. Mivel a nemzetközi közösség valóban 
elutasítólag reagált, az Egyesült Államok újból kĳelente�e, hogy nem fog „habozni,
hogy egyedül cselekedjen, ha ez szükséges”.38 Ez a hozzáállás valóban nem válto�a ki
az ENSZ tagállamainak támogatását.
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Az Egyesült Államok és az ENSZ kapcsolata sosem volt „boldog házasság”. Habár 
a szervezetet amerikai kezdeményezésre hívták életre, alapokmányát San Franciscó-
ban írták alá, és a központja is Manha�anben van, ahogy teltek az évtizedek, egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy nem tudja betölteni az Amerika által neki szánt szerepet. 
A második világháború után az Egyesült Államok hitet te� az új szervezet melle�, és 
azt várta, hogy a Németország és Japán fele�i győzelem után a demokrácia lesz az 
egyetemes formula a világ országaiban.39 Az ENSZ azonban egyre inkább kezde� egy
vitafórumhoz hasonlítani, ahol mindenki megpróbálja érvényesíteni a saját érdekeit. 
Éles kontrasztban a húsz-egynéhány eredeti alapító taggal, mára már csaknem 200 tag-
állam van, s közülük sokan nem tekintik barátjuknak az Egyesült Államokat. Köszön-
hetően a szervezet felépítésének, ezen országok, már csak számbeli fölényük mia� is,
gátolhatják az Egyesült Államokat a diplomácia területén, mint az történt az Emberi 
Jogok Bizo�ságának hírhedt esetében is, ahol az amerikai tagot kiszavazták a bizo�-
ságból, és két olyan országot szavaztak be, Szudánt és Sierra Leonét, ahol az emberi 
jogok tiszteletben tartása sosem állt túl nagy tiszteletben, ráadásul Líbia le� a bizo�ság 
soros elnöke. Nem csoda, ha az Egyesült Államok ezt a fajta multilateralizmust viccnek 
tartja, és úgy gondolja, hogy mindez csak az ő érdekei ellen és rovására működik. Ez 
természetesen nyilvánvaló túlzás, de tény, hogy az ENSZ-határozatok megszületése 
sokszor fájdalmasan lassú folyamat, és a legtöbb esetben a kívánt hatást sem érik el.40 
A világot és az Egyesült Államokat fenyegető veszélyek, hangzik az amerikai érvelés, 
nem hagynak időt vitára apró és lényegtelen részletek fele�, amikor konkrét lépések 
szükségesek.41 Ennek eredménye az, hogy Amerika inkább hajlandó katonai erejét 
használni, akár egyoldalúan és megelőző jelleggel, ha ezt így találja szükségesnek.42 
Minden egyéb hatalmi dimenzióban, diplomáciában, gazdaságilag és kulturálisan is 
az Egyesült Államok prominens helyet élvez a világban, de vannak kihívói. A hatalom 
katonai szegmense az, ahol az Egyesült Államok vetélytárs nélkül áll.43 Az amerikai ve-
zetés természetszerűleg úgy érzi, hogy kötelessége minden lehetségest megtenni, hogy 
megvédje az amerikai nemzeti érdekeket, különösen a biztonságpolitika területén. Erre 
pedig az egyedülállóan erős hadsereget tartja a legalkalmasabbnak.

Mindez nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok az ENSZ nélkül akar cseleked-
ni. Pont ellenkezőleg, Amerika ENSZ-felhatalmazással kíván lépni, így biztosítva na-
gyobb politikai legitimációt és valamennyi teherátvállalást mások részéről.44 De azon 
gyakori hangzatos amerikai megnyilvánulások ellenére, hogy az Egyesült Államok 
fontosnak tartja az ENSZ-t és a nemzetközi együ�működést, félreérthetetlenül közli, 
hogy saját nemzetbiztonsága elsőbbséget élvez: „Amerika sosem fog engedélyt kérni, 
hogy országunk biztonságát megvédjük.”45 Egyszerűen fogalmazva, az ország bizton-
ságát nem lehet kockára tenni csak azért, mert mások nem osztják ugyanazt a felfogást. 
Ha mások követik az Egyesült Államokat, azt szívesen fogadják; ha senki sincs velük, 
Amerika nem hőköl vissza a�ól, hogy egyedül cselekedjen az ország vélt biztonsági 
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érdekeinek a védelmében.46 Multilateralizmus à la Amerika nem más, mint a „bátrak 
koalíciója”. Ennek eredménye, hogy amíg a demokrácia nem egy mindent átfogó szem-
lélet a földgolyón, az Egyesült Államok hajlandó, sőt úgy érzi, köteles utat mutatni a 
nemzetközi közösségnek. Ez azért is szükséges, mert határozo� vezetés nélkül a többi 
ország nem cselekszik: „Ha országunk nem vezeti a szabadság ügyét, azt más nem 
fogja”;47 „a nemzetközi közösség akkor a legelköteleze�ebb ilyen [katonai] akcióban, 
ha az Egyesült Államok játssza a vezető szerepet.”48 Sőt egyesek szerint pont az ame-
rikai „unilateralizmus az egyenes út a multilateralizmushoz”, ami azt jelenti, hogy a 
többi ország majd követni fogja Amerikát.49 Wolfowitz pedig így fogalmaz: „Valójában 
az Egyesült Államok eltökéltsége, hogy függetlenül cselekedjen, és azon képessége, 
hogy ezt meg is tegye, növelni fogja annak esélyét, hogy a kívánt konszenzust valósítsa 
meg.”50 Az Egyesült Államokat nem zavarja, ha az ENSZ-tagállamok többségének vé-
leménye ellen tesz, sőt, ebben még pozitívumot is képes felfedezni. 

Az Egyesült Államok szintén szentül hiszi, hogy értékrendszere megkérdőjelezhetet-
len, és a történelem az ő oldalán áll: „Amerika a világ nélkülözhetetlen nemzete”;51 „Az 
amerikai értékek univerzálisak”;52 „A mi ügyünk igazságos, és folytatódni is fog.”53 
Míg a hidegháború évtizedei ala� ezt a fajta amerikai idealizmust sakkban tarto�a a 
Szovjetunió, addig az 1990-es években ez az álláspont kiszakadt a retorika börtönéből, 
és teljes erejével zúdult a világra. Ma Amerika nem tolerálja, hogy kudarcot vallo� ál-
lamok, amelyek hajlamosak a regionális problémákat világméretűre duzzasztani, vagy 
olyan országok, melyek múltja nem a demokráciáról szól, megpróbálják megmondani 
az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet, és mit nem. Leegyszerűsítve, az ENSZ, mely-
nek csaknem 200 fős tagsága közül oly sokan kifejeze�en elnyomó és despota rezsi-
mek, nem tekinthető morálisan legitimnek, és ezért nem bírhat vétójoggal az Egyesült 
Államok érdekei fele�. Az a hipokrita multilateralizmus, amelyet egy ilyen szervezet
hoz létre, csak csökkenti Amerika mozgásterét, így az Egyesült Államoknak muszáj sa-
ját kezébe venni a dolgokat: „A világban, amelyben élünk, az egyetlen út, ami a bizton-
sághoz vezet a cselekvés útja. És ez a nemzet cselekedni fog.”54 Ebből a szempontból 
tekintve az Egyesült Államok valójában rá van kényszerítve az unilateralista szerepre.

Szoros kapcsolat van az amerikai értékek tévedhetetlenségébe vete� hit és a „másik”, 
az ellenség „gonoszként” való ábrázolásában. Ez mélyen gyökeredző szó- és képbeli 
megjelenítése az ellenséges rezsimeknek. A bipoláris rendszer kialakulásával és annak 
eltűnése után is a „gonosz”-t mint jelzőt gyakran agga�ák az ellenségre. Ronald Reagan 
a Szovjetuniót nevezte a „gonosz birodalmának” 1983-ban.55 2000-ben „egy modern 
republikánus külpolitika felismer[te], hogy még mindig létezik a gonosz – olyan em-
berek, akik gyűlölik Amerikát és az ideákat, amelyekért kiáll”.56 George W. Bush pedig 
így fogalmazo�: „Az ilyen államok [Irak, Irán és Észak-Korea] és terrorista szövetsége-
seik alkotják a gonosz tengelyét, és fegyverkeznek, hogy megfélemlítsék a világot”;57 
„Megismertünk olyan igazságokat, amelyeket sosem fogunk megkérdőjelezni: a go-
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nosz valóságos, és ellen kell neki állni”;58 „Ellenségeink… éppen annyira tévednek, 
mint amennyire gonoszak.”59 Az ellenség(ek) „gonoszként” való ábrázolásával sokkal 
könnyebb hazai támogatást találni a katonai akciókra, még ha azok unilateralisták is. 
Mivel a „gonosz” szó érzékeny húrokat pendít meg, érthető, hogy a kormányzat rá-
játszik erre. Összekötik a nemzetbiztonságot egy veszélyes ellenségtől való félelem-
mel. Ez a szó vált a lator államok, a kudarcot vallo� államok és az elnyomás egységes 
kódszavává.60 Ahol diktatúra uralkodik demokrácia helye�, az mindig veszélyforrás 
lehet az Egyesült Államoknak. Ez az érvelés sem új keletű az amerikai politikai gon-
dolkodásban. Lyndon Johnson, évekkel azelő�, hogy elnök le� volna, figyelmeztete�
az ilyen országok ellen: „A diktatúrákat meg kell állítani, mielő� erősebbeké válnak, 
mint mi.”61 Mindössze annyi változo�, hogy az ellenséget gyakrabban bélyegzik meg 
a „gonosz” jelzővel. Szeptember 11. óta ez inkább a szabály, mintsem a kivétel az elnök 
és közeli munkatársainak beszédeiben. Ahogy már utalás történt rá, mindez jó okkal 
történik, amelyik vallásos gyökerekkel bír: ha az ellenséget egyszer „gonosznak” kiált-
ják ki, aligha szükséges részletesen kifejteni, milyen veszélyt hordozhat, és az okokat, 
miért is kell mindenáron megállítani.

Az amerikai unilateralizmus talán leggyengébb pontja szembetűnő szelektivitása. 
Az Egyesült Államok valóban mindig is hajlandó volt szemet hunyni néhány ideálja 
fele�, ha azok olyan országokban nem valósultak meg, melyek vezetői az amerikai 
érdekek szerint cselekedtek. A második világháború után, amikor az ideológiai harc, 
vagy keresztes háború, a tetőfokán volt, a legérzékenyebb amerikai érdekszférában, La-
tin Amerikában, az Egyesült Államok hajlandó volt elfogadni diktatórikus rezsimeket, 
mert ezek barátibbak voltak a forradalmi baloldali kormányoknál. George F. Kennan 
például Dean Acheson külügyminiszternek küldö� feljegyzésében úgy jellemezte a 
kommunizmus lehetséges elterjedésének szituációját, mint olyat, amiben „az egyetlen 
válasz csakis a durva kormányzati elnyomás lehet”.62 Az a tény, hogy e rezsimek „ere-
dete és módszerei a demokratikus folyamat amerikai felfogásának tesztjét nem állnák 
ki” nem volt legyőzhetetlen ideológiai és jelentős morális akadály egy igazi realista 
számára.63 Persze nem szabad elfelejteni, hogy már Franklin Roosevelt is hasonlóan 
gondolkodo�. Pont Somozával kapcsolatban fogalmazta meg híres és praktikus állás-
pontját: „Lehet, hogy gazember. De a mi gazemberünk.”64 Reagan elnöksége idején ez 
az elmélet ismét erőre kapo�, de ezú�al újabb geopolitikai megfontolások mia� nem-
csak Latin-Amerikában hanem a Közel-Keleten is. Jeane Kirkpatrick különbséget te�
„hagyományos autokráciák” és „forradalmi autokráciák” közö�, amikor Nicaragua és 
Irán kérdését érinte�e.65 Azt állíto�a, hogy még akkor is, ha az első csoport „súlyosan 
visszataszító az amerikai érzékek számára”, az Egyesült Államoknak meg kell érte-
nie őket, és segítenie kell rajtuk, „azon tények mia�, hogy a hagyományos autokrata 
kormányok kevésbé elnyomók, mint a forradalmi autokráciák, mert fogékonyabbak a 
liberalizációra, és együ�működőbbek az USA érdekeivel”.66 Mára ez a felfogás része 
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az amerikai politika álláspontnak. Ma is találunk olyan országokat, amelyek beren-
dezkedése nem felel meg az amerikai normáknak, de mivel szövetségesei az Egyesült 
Államoknak a terrorizmus elleni harcban, a már megszoko� „szemet hunyunk” elv 
működik. Elég csak a Musarraf-féle Pakisztánra gondolni. De mint Krauthammer fo-
galmaz, ez „a kisebbik rossz elve”.67 A nemzeti érdekekre való tekinte�el tehát az Egye-
sült Államok hajlandó ke�ős mércével mérni. 

A Bush-kormányzat viszont egyszerűen a végletekig vi�e mindezt, magáévá téve a 
rezsimváltoztatás gondolatát és az ellenséges, de szuverén államok megtámadásának 
legitimmé tételét. Ahogy Farer is rámutat:, „[a Bush-doktrína] az [ENSZ] alapokmá-
nyának egyik alapelvét kérdőjelezi meg, nevezetesen az államok formális egyenlőségét. 
A Bush-doktrína azt célozza, egyéb dolgok melle�, hogy néhány országnak (például 
Izrael, Franciaország és India) elismeri azon jogát, hogy gondoskodjanak biztonságuk-
ról az általuk jónak láto� módon, míg másoknak nem (például Irán).”68 Lehet, hogy a 
demokrácia elterjedése a jelenlegi kormány végső célja, de ha egy, a legjobb esetben is 
félig demokratikus ország segíti az amerikai érdekeket, akkor nem kell tartania a�ól, 
hogy ő lesz a következő páciens a listán. A szuverenitás kérdése nem az egyetlen, ahol 
az Egyesült Államok összeütközésbe került az ENSZ alapokmányával. Már az Afga-
nisztán elleni háborúnál is néhányan megkérdőjelezték a lépés jogszerűségét,69 de az 
Irak elleni invázió minden eddiginél hevesebb vitához vezete�, amelynek középpont-
jában az 51. cikk értelmezése és a nemzetközi jog csűrése-csavarása áll.

Az ENSZ alapokmány VII. fejezetének 51. pontja kimondja: „A jelen alapokmány 
egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek valamelyik tagja ellen irányu-
ló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív önvédelem természetes jogát 
mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke és biztonság fenntartására 
szükséges rendszabályokat meg nem te�e.” A problémák abból adódnak, hogy a kü-
lönböző felek különbözően értelmezik az önvédelem jogát, és hogy a több mint 60 éve 
szövegeze� cikk ma nem biztos, hogy életképes. Az Egyesült Államok már korábban is 
te� katonai lépéseket az önvédelem jegyében ENSZ-felhatalmazás nélkül. Az 1986-os 
Líbia elleni amerikai légitámadást is esetleges jövőbeli terroristatámadások megaka-
dályozásával igazolták, és az 1989-es Panama elleni támadás is az „önvédelmen” ala-
pult. Mindkét esetben az ENSZ BT elítélő határozatát többen is megvétózták, köztük 
Franciaország,70 de a kilencvenes években végrehajto� csapások Irak ellen még ekkora 
ellenállást sem értek el.71 Sajnos a jogi útvesztőkben nehéz kiigazodni, és mindegyik 
oldal talál logikusnak és védhetőnek tűnő álláspontot. Tény, hogy az ENSZ BT hatá-
rozo�an nem szünte�e be a 678. határozat érvényét (amely felhatalmazást ado� Irak
ellen az első öbölháború elő�) szemben más esetekkel, és ebből a szempontból nézve 
még jogilag is védhető az Egyesült Államok álláspontja az iraki beavatkozást illetően.72 
Persze az ellentábor az 51. cikk szigorú értelmezését hangoztatja, és kiemeli, hogy nem 
történt fegyveres támadás Amerika ellen. Az Egyesült Államok viszont éppen azzal 
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érvel, hogy a veszély jellegéből adódóan nem engedheti meg magának a várakozás 
luxusát, hiszen akkor már túl késő lesz. „Az idő nem a mi oldalunkon van. Nem fogok 
várni eseményekre, amíg a veszedelmek gyülekeznek. Nem fogok várakozni, amint a 
veszély egyre közelebb és közelebb kerül”;73 „Ha megvárjuk, míg a veszély teljes alakot 
ölt, akkor túl sokáig vártunk.”74 A fenyegete�ség természeténél fogva a konvencionális 
felfogás nem alkalmazható. Az amerikai jogi érvelés a megtámadás mellé helyezte a 
megtámadás fennálló veszélyét is. Ahogy az amerikai külügyminisztérium jogi tanács-
adója megfogalmazta: „A békés jogorvoslatok kifulladása és a következmények gon-
dos és alapos megfontolása után, a küszöbön álló fenyegetés perdöntő bizonyítékával 
szemben egy nemzet alkalmazhat megelőző csapást, hogy megvédje polgárait egy el-
képzelhetetlen bajtól.”75 A nukleáris elre�entés már nem működik többé a nem állami 
szereplők mia�. Ami működö� a kétpólusú rendszerben, és a béke záloga volt, az mára 
az egyetlen valódi fenyegetés bármelyik hatalom ellen, és mivel a nemzetközi közösség 
gyengének bizonyul, hogy ezt a veszélyforrást kezelje, az Egyesült Államok magára 
vállalja ennek a problémának a megoldását nemzetbiztonságának vélt érdekei mia�.

Maga a formula, amelyre az önvédelem eme álláspontját helyezik, nem új a nemzet-
közi jogban, és az amerikai történelem része. Az eset 1837-ben történt, amikor a britek 
elfogták és megsemmisíte�ék a Caroline amerikai gőzöst, mert a kanadai lázadókat 
segíte�e. Az ügy kapcsán kialakult diplomáciai súrlódás vezete� ahhoz az elvhez 1842-
ben, a Webster–Ashburton-egyezmény részeként, amely elsősorban a két ország közö�i
határvitát rendezte, hogy az „önvédelem szükségességét, ami pillanatnyilag annyira 
erős volt, hogy nem hagyo� időt más választásra és mérlegelésre” jogosnak fogadták 
el, és ez mint elv a nemzetközi jog része le�.76 Az előbb említe� külügyi jogi érvelés 
szerint is a Caroline volt az egyik jogi alappillér, amelyre támaszkodva dolgozta ki a 
megelőző csapás jogszerűségét és szükségességét a Nemzeti védelmi stratégia.77 A másik 
az Izrael által még 1981-ben végrehajto� légicsapás volt Irak nukleáris létesítménye 
ellen, amelyik szintén a jogos önvédelem nevében le� végrehajtva. Ez azért is érde-
kes, mert az Egyesült Államok is egyetérte� az 1981-ben elfogado�, Izraelt megrovó 
ENSZ BT-határoza�al az Osirak elleni légicsapásért. Állítólag azért, mert az izraeliek 
nem meríte�ék ki elő�e a diplomácia minden lehetőségét, amit az Egyesült Államok a 
mai napig is fontosnak tart, és állandó jelleggel hangoztat. Mindenesetre az Egyesült 
Államok a felismerhető fenyegetést is elég oknak tekinti ahhoz, hogy cselekedjen, akár 
van hozzá ENSZ BT-határozat, akár nincs.78 Ebből a szempontból megint csak felfedez-
hető kontinuitás a mindenkori amerikai vezetésben. Nemcsak Reagan és az idősebb 
Bush vete�e be így az amerikai haderőt más országok ellen, hanem a „multilateralista” 
Clinton is ENSZ BT-felhatalmazás nélkül küldö� csapatokat Haitira. Igaz, ez esetben
később a felhatalmazás is megjö�, de ez csak azt az amerikai érvelést támasztja alá, 
hogy a határozo� amerikai lépés meggyőzi az ENSZ-t is annak helyességéről. Ráadásul 
a koszovói háborúra sem volt ENSZ BT-felhatalmazás (szintén csak utólag fogadtak el 
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ilyen határozatot), de akkor nem voltak annyira finnyásak az európaiak. Azóta is arra 
a bizo�sági jelentésre utalnak, amely ezt a háborút „jogtalan de legitim”-ként jelölte 
meg. Most pedig illegitimitással vádolják az Egyesült Államok iraki jelenlétét. Nem 
csoda, ha Amerika szkeptikus Európával szemben. Ez persze nem segít a további vitás 
esetek megítélésében. Szerencsére anarchiáról túl korai lenne beszélni, mint ahogy ar-
ról is, hogy Irak lesz-e második Vietnam.

A jelenlegi iraki helyzetet gyakran hasonlítják a vietnami kudarchoz. Igaz, a kato-
nai beavatkozás nyomán o� is hosszas gerillaháború alakult ki az „megszállók” ellen, 
ami súlyos veszteségeket okozo�, és az amerikaiak nem tudtak látványos sikereket el-
érni. A hadithai esetet is sokan a hasonlóságok sorába rakják. De talán fontosabbak 
a különbségek. A legnagyobb differencia a két katonai beavatkozás közö� az, hogy
míg a Délkelet-Ázsiában a „dominóelvet” magukévá tevő elnökök csupán érzékelték 
a veszélyt, ami persze elsősorban ideológiai volt, addig szeptember 11-én tényleges 
támadás történt amerikai földön, még ha e támadás Irakhoz fűződő kapcsolata a leg-
jobb esetben is megkérdőjelezhető. A katonai lépés Vietnamban vereséggel és megalá-
zo�sággal ért véget, és pont az o� elkövete� hibák nyomán születe� meg az 1980-as
években a Weinberger-kritérium és a Powell-doktrína.79 Mindke�ő a legközelebbi háború 
sikeres kereteit akarta megteremteni: a katonai túlerő használatát, a közvélemény tá-
mogato�ságát és egyértelmű kivonulási stratégiát. Ebből a szempontból is más ez a 
háború: noha a gerillaharc folyik, az országot megszállta és felügyelete ala� tartja az
Egyesült Államok; vereségről nem lehet beszélni. Csakúgy, mint Vietnamban, Amerika 
unilateralista módon kezdte meg a háborút Irakban is, saját küldetési lázától fűtve egy 
ellenséges ideológiával szemben.80 De a döbbenetesen nagy katonai erőfölény és gyors 
győzelem ellenére nincs egyértelmű kivonulási stratégia.81 Az a folyamatos veszteség, 
amit az amerikai katonák szenvednek el Irakban, egyre több amerikai számára tűnik el-
fogadhatatlannak. Ez is nagy változás Vietnamhoz képest. O�, összehasonlítva Irakkal, 
a veszteségek hatalmasak voltak, mégis, az emberek inkább morális alapon voltak a 
háború ellen. Jelenleg az amerikai csapatok vesztesége töredéke csupán a vietnaminak. 
Annak ellenére, hogy az amerikai polgárok többsége talán egyetért a célokkal, amiért a 
háború folyik, az elese� katonák száma így is túl magas ár a nemzet legnagyobb részé-
nek. A hirtelen kivonulás viszont szóba sem jöhet; csak stabil kormány és működő piac, 
azaz a demokrácia alapjainak biztosítása után hajlandó Amerika távozni. Az üzenet, 
amelyet egy gyors csapatkivonás hordozna, szörnyű lenne az Egyesült Államoknak. 
Amerika szerint bármilyen gyengeség részükről csak bátorítaná a terroristákat: „Va-
lóban, a terroristák jobban felbátorodnak a gyengeség látszatán, mint a határozo�ság 
demonstrációján.”82 Az amerikai erőnek gyorsnak és határozo�nak kell lennie, máskü-
lönben a következmények katasztrofálisak lehetnek a szabad világ számára. Egy gyors 
unilateralista lépés sokkal többet érhet, mint egy lassú és hatástalan multilateralista 
próbálkozás.
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Mindezek ellenére az amerikai unilateralizmus jövője kétséges. A terveze� iraki
reformok gyötrelmes lassúsága és a szűnni nem akaró erőszak nyomán az Egyesült 
Államok kezdi hangsúlyozni annak szükségességét, hogy a nemzetközi közösség vál-
laljon nagyobb részt az ország újjáépítésében. Hiába: az Egyesült Államok a háborúk 
megnyerésére a legalkalmasabb, nem a béke elhozatalára. Ha az ember a szélesebb 
perspektívát tartja szem elő�, az unilateralizmus hasznos és gyakorlatias lehet ugyan 
a felmerülő problémák és krízisek gyors kezelésére, de hosszú távon negatívnak bi-
zonyulhat. „Ellenállást szül az USA ellen” és „nemkívánatos eredményt produkál”.83 
Brzezinski is azt vallja, hogy Amerika nem tud egyedül megoldani egy komoly nem-
zetközi problémát.84 Még az is elképzelhető, hogy az Egyesült Államok rákényszerül, 
hogy multilateralista álláspontot képviseljen. A kereskedelmi kapcsolatok például 
annyira összefonódnak a mai világban, hogy egyetlen ország sem vonhatja magát ki 
hatásai alól. A gazdasági egymásrautaltság mia� a multilateraizmus elkerülhetetlen.85 
Ez is oka annak, hogy az Amerika válogatós a „lateralizmusokkal”: a kereskedelem-
ben a multilateralizmust részesíti előnyben; a katonai szférában az unilateralizmust 
vállalja, ha muszáj. A valódi kérdés, hogy vajon kifizetődő az Egyesült Államok szá-
mára, ha feladja a katonai unilateralizmust kereskedelmi előnyök kedvéért. Valószí-
nűleg a nemzetbiztonsági érdekek mindig is elsőbbséget fognak élvezni. Bush ki is je-
lente�e: „A legnagyobb prioritást mindig is nemzetünk biztonságának kell élvezni.”86 
Az viszont nyilvánvaló, hogy unilateralistaként nehéz lesz nemzetköziséget szervezni. 
A demokrácia és a liberális világrend nem megy unilateralista módon. Ezek túlságosan 
is nagy kontrasztban vannak egymással. A szabályok vagy mindenkire vonatkoznak, 
vagy senkire. Vagy az egyiket, vagy a másikat kell az Egyesült Államoknak választania. 
De éppen i� van a bökkenő. A nem állami szereplők fütyülnek bármilyen szabályra, 
és úgy tűnik, csak az erő szavát értik. A hobbesi világ anarchiáját az Egyesült Államok 
rendkívüli erejével akarja megoldani. Nehéz eldönteni, kinek is van igaza.

Az elmúlt majd két évtized valóban amerikai unipolaritást hozo�. Részben ez a kedve-
ző körülmény hozta még inkább felszínre az unilateralista vonásokat. Krauthammer pont 
ebben látja az unipolaritás első krízisét, ami azt jelenti, hogy az amerikai unilateralizmus 
és hegemónia, a velük társuló arroganciával együ�, sokaknak nem tetszik, és egyre erő-
sebb ellenállást szül.87 Kagan is Amerika legitimitási kríziséről beszél.88 Persze semmi 
sem tart örökké: egyesek már az unipolaritást is megkérdőjelezik. Huntington inkább 
„uni-multipolaritásról” beszél, ahol egy szuperhatalom és számos erős hatalom van je-
len.89 Szerinte az Egyesült Államok inkább csak úgy tesz, mintha unipoláris lenne a vi-
lág, holo� nem az, és pár évtizeden belül multipolaritás lesz.90 Fukuyma pedig „multi-
multilateralizmusról” ír mint lehetséges jövőképről az amerikai külpolitika számára, 
amit egymással versengő nemzetközi szervezetek jellemeznének.91 Akár így, akár úgy, 
az Egyesült Államok ma messze a legerősebb ország, és egész eddigi történelmére ala-
pozva helyesnek és indokoltnak látja az egypólusú világot és benne saját céljait.



1112008. tavasz

Az unilateralizmus az amerikai külpolitikában

Sok amerikai az unilateralizmust a szuverenitás látható módjának tekinti. 
Krauthammer, aki nem nagyon válogatja meg szavait, egyértelműen fogalmazta ezt 
meg: „De látják, ez az egész multilateralista próbálkozás lényege: csökkenteni az 
amerikai mozgásteret úgy, hogy alárendel�é, függővé és összezsugorodo�á teszik 
más nemzetek akaratától – és érdekeitől. Le akarják kötni Gullivert ezer zsineggel… 
Az unilateralizmus egyszerűen azt jelenti, hogy az ember nem engedi, hogy mások 
akaratának túsza legyen.”92 Ez a nézőpont jól tükrözi a hivatalos álláspontot is. Az a 
régi ideál, hogy a demokráciát és a szabadságot a bolygón elterjesszék, összefonódo�
a katonai felsőbbrendűséggel. A Wilson elnök által fémjelze� liberalizmust tulajdon-
képpen a második világháború óta minden amerikai elnök magáénak vallja. A mostani 
kormányzat is osztja a demokrácia terjesztésének wilsoni ötletét. De van egy hatalmas 
különbség: „wilsoni – a nemzetközi szervezeteket leszámítva.”93 

Az Egyesült Államok, a történelme folyamán először, össze tudja hangolni a demok-
rácia terjesztésének nagy ívű ideálját annak minden fontos elemével együ� (a törvény 
ereje, az állami hatalom limitálása, szólásszabadság, vallásszabadság, jogbiztonság, 
szabad kereskedelem, a nők, a magántulajdon és az etnikumok tiszteletben tartása) a 
rivális nélküli katonai erővel, ami képes az egész vállalkozásnak a gerincét adni. Ilyen 
körülmények közö�, az Egyesült Államoknak nem feltétlenül van szüksége nemzetközi 
összefogásra. Az Egyesült Államok továbbra is makacsul követi érdekeit, és el kívánja 
kerülni a multilateralista eljárást, ha az lelassítja. Amerika számára az unilateralizmus 
a lehetséges csodaszer a világban rejlő gonosz ellen. Senkinek sem szabad, hogy legyen, 
és nincs is vétójoga az Egyesült Államok fele�. Gulliver nem hagyja magát lekötni. 
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Résumé

Unilateralism in American Foreign Policy

The article focuses on the unilateralism of the United States. A�er a short survey of
the United States history, which offers examples of unilateral steps right from the
Monroe Doctrine through the Open Door Notes down to the Bush Doctrine, the study 
analyzes how this feature of American foreign policy and diplomacy came into being. 
The following constituting elements of unilateralism are discussed: exceptionalism, a 
leading characteristic of American culture, is tantamount to saying that what American 
democracy represents is the best possible form of a country, American values are above 
any other nation’s, and when the United States acts on the international landscape, 
it is inherently right. The United States is the “hope” of mankind in their eyes, and 
they believe what they do is noble and is in the service of a be�er future for the whole
world. They feel their rights and wishes should not and can not be curbed, even if they 
sometimes do step over the norms they set up. Since the United States possesses the 
most lethal and powerful military force ever, no one can hold the United States hostage: 
neither a terrorist group, neither a small rogue state, neither allies, nor the United 
Nations. This thinking and the conviction that the national interests of the United 
States come before anything else place the United States almost in opposition to most 
of the world, sometimes to its own allies. An important feature is that the conspicuous 
unilateralism of the Bush administration is nothing new, but Bill Clinton before Bush, 
and basically all the presidents in the twentieth century, shared the same idea: if the 
United States is of the opinion that it must act, no one can stop it.


