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Mathieu Rémond: Fegyvereladás Kínának: vége az európai 
embargónak ?
(Ventes d'armes à la Chine: la fin de l'embargo européen?, Politique étrangère, 
2008. 2. sz. 307–318. o.)

A nyugati világ és Kína kapcsolatát már hosszú ideje beárnyékolja a fegyverkereske-
delmi embargó, amelynek létjogosultságáról – mint látni fogjuk – erősen megoszlanak 
a vélemények, és amelynek feloldását Kína fáradhatatlanul szorgalmazza. Az embargó 
megszüntetésének realitását és feltételeit veszi számba a tanulmány szerzője.

Az emberi jogok megsértésének egyik legdurvább példáját nyújtja az 1989. június  
4-én, a pekingi Tienanmen téren történt mészárlás, amikor a hadsereg sortűzzel vetett 
véget a demokráciáért folytatott tüntetéseknek. Az eseményekre reagálva az EU számos 
szankciót léptetett életbe Kína ellen; ezek közé tartozik a katonai együttműködés és a 
fegyvereladások szüneteltetése, a magas szintű kétoldalú kapcsolatok felfüggesztése 
valamint a kulturális, tudományos és technikai együttműködési programok leépítése. 
Az 1990-es évek elején e szankciók nagy részét gyakorlati okokból megszüntették, ám a 
fegyverkereskedelmi embargó továbbra is életben maradt, és azóta is az európai–kínai 
kapcsolatok neuralgikus pontja. 

Az embargó feloldásáról éles viták bontakoztak ki a nyugati országok között. A fel-
oldást leginkább a skandináv országok, az Egyesült Királyság, Ausztria és Írország el-
lenzi, míg a dél-európai országok sokkal pragmatikusabban viszonyulnak a kérdéshez. 
Az emberi jogi problémákra rendkívül érzékeny német kancellár a heves ellenzők közé 
tartozik (a dalai lámával 2007 szeptemberében lezajlott magántalálkozójának hatásá-
ra némileg el is hidegültek a német–kínai kapcsolatok). Ezzel szemben Franciaország 
nyíltan kiáll az embargó megszüntetése mellett, és az EU soros elnökeként valószínű-
leg újra vitát kezdeményez e kérdésről. Még 2003 végén úgy tűnt, hogy az Egyesült Ál-
lamok tiltakozása ellenére is az embargó feloldásának hívei (ekkor még Németország 
is közéjük tartozott) kerekednek felül, ám amikor a kínai parlament 2005-ben meghozta 
a Tajvan elszakadása elleni törvényt, amely bár békés eszközöket kínált az újraegyesí-
téshez, nem zárta ki az erőszak alkalmazását sem abban az esetben, ha a szigetország 
hivatalosan is függetlenné nyilvánítaná magát. Ezek után az Európai Parlament egy 
időre elvetette az embargó feloldásának lehetőségét. 

Azóta jelentősen javultak az EU és Kína kapcsolatai; az Európai Bizottság elnöke az 
EU külpolitikai prioritásai közé sorolta a Kínához fűződő viszony elmélyítését és egy 
stratégiai partnerség kialakítását. Így felvetődik a kérdés, hogy az embargó fenntartása 
összeegyeztethető-e az imént említett célok megvalósításával. Kína szerint természete-
sen nem, hiszen ezzel a diszkriminációval olyan országokkal kerül azonos megítélés 
alá, mint Mianmar, Szudán vagy Zimbabwe. A kínai vezetők hangsúlyozzák, hogy az 
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embargó feloldásának szimbolikus jelentősége lenne, amely helyreállítaná az ország 
pozitív imázsát, ezenkívül semmiképpen nem nőne lényegesen az Európából történő 
fegyverbehozatal. A feloldás európai támogatói is egyetértenek abban, hogy előse-
gítené Kína nyitottabbá tételét, lendületet adna a piacgazdaságra való áttérésnek, és 
megerősítené Kína békés integrációját a nemzetközi közösségbe, amin a világ jövőbeli 
egyensúlya múlhat. Másfelől több európai nagyvállalat előtt is új perspektívákat nyit-
hatna meg olyan területeken, mint a telekommunikáció, a vasúti és légi közlekedés, az 
űrhajózás és az atomenergia békés célú felhasználásának fejlesztése.

Az EU az embargó feloldásának elsődleges feltételeként az emberi jogok terén jelen-
tős és konkrét lépéseket vár Kínától. Különösen ragaszkodik ahhoz, hogy Kína ratifi-
kálja az 1998-ban aláírt polgári és politikai jogi nemzetközi egyezményt, alakítsa át az 
átnevelő munkatáborok rendszerét, és engedje szabadon a Tienanmen téri lázadások 
során bebörtönzött foglyokat. Kína azonban mindeddig nem tartotta be vállalt köte-
lezettségeit, sőt a szólás-, a vallás és a gyülekezési szabadság, valamint a kisebbségek 
jogainak mindennapos megsértése miatt, ha lehet, még aggasztóbb az ország helyzete. 
Az utóbbi hónapokban különösen keményedett a hatóságok fellépése a gondolataik 
internetes publikálása miatt üldözött „cyber-dissident”-ek, a nem hivatalos egyházak és 
az engedély nélkül működő szakszervezetek ellen.

Az embargó feloldásának mérlegelésekor az EU-nak azt is figyelembe kell vennie, 
hogy az milyen hatást gyakorolna az ázsiai térség biztonságára. Ebben a tekintetben a 
Tajvannal fennálló kiélezett viszony jelenti a fő kockázati tényezőt. A már említett elsza-
kadás elleni törvény elfogadása, valamint Tajvannak az ENSZ-hez való csatlakozásáról 
szóló népszavazás terve csak tovább feszítette a húrt. Hasonlóképpen kiélezett Kínának a 
Japánhoz fűződő kapcsolata is, amelynek egyik példáját a Japánban kiadott iskolai törté-
nelemkönyvek kapcsán 2005-ben kitört kínai megmozdulások adják. Ezek után felvető-
dik a kérdés, hogy a kínai vezetők valóban csupán szimbolikus jelentőséget tulajdoníta-
nak-e az embargó feloldásának. A hivatalos adatok szerint a kínai védelmi kiadások több 
mint tíz  százalékkal nőttek az elmúlt 15 évben, amivel Kína a második helyet foglalja el 
a világban, az Egyesült Államok mögött. Az 1980-as években, a gazdasági reformok vég-
rehajtása idején, a kínai kormány nem sok figyelmet fordított a hadsereg modernizálásá-
ra. Ezt a hiányt pótolni igyekszik, így az elavult felszerelések lecserélése most prioritást 
élvez. Ebben a perspektívában nehezen hihető el, hogy Kína csupán szimbolikus jelen-
tőséget tulajdonít az embargó feloldásának. Annál is inkább, mivel a fejlett technológiát 
képviselő katonai felszereléseket nem tudja beszerezni Oroszországtól, ahonnan jelenleg 
a teljes fegyverimportját fedezi. Márpedig az EU-nak nem érdeke, hogy a régió militari-
zálódásához hozzájáruljon, ezért az embargó feloldását csupán akkor tartja elképzelhető-
nek, ha Peking garanciát nyújt arra, hogy fenntartja a térség biztonságát.

Ennek szellemében az Európai Parlament és a tagállamok megújították az EU har-
madik országokba irányuló fegyverkereskedelmére vonatkozó magatartási kódexet, 



1972008. tél

Folyóiratszemle

amely az embargó feloldása után annak helyébe léphet. Ezzel együtt szükségesnek tart-
ják egy olyan kiegészítő rendelkezés életbe léptetését is, amely az embargó feloldása 
után meghatározott ideig lehetővé teszi a Kínába irányuló fegyverkivitel ellenőrzését. 
A magatartási kódexet, amely a hagyományos fegyverek tiltott kereskedelmének meg-
előzését és leküzdését célzó uniós program, 1998 májusában léptették életbe. A kódex 
rögzíti azokat a paramétereket, amelyeket a fegyverkiviteli engedélyek megadása előtt 
figyelembe kell venni, például azt, hogy az engedély megadása összhangban áll-e a 
tagállamok nemzetközi kötelezettségeivel, nem járul-e hozzá egy fegyveres konfliktus 
kiszélesítéséhez, valamint az importáló állam mennyiben tartja tiszteletben az emberi 
jogokat. Az államok közötti összehangolt cselekvés hatására európai szinten 1998 óta 
jelentős előrelépés történt a fegyverexport ellenőrzése terén. Néhány probléma azon-
ban továbbra is fennmaradt: egyrészt a kódexnek mint nyilatkozatnak nincs jogi kény-
szerítő ereje, másrészt az előírásai túl sok manőverezési lehetőséget hagynak. Így a 
tagállamok nyomására a tanács 2003-ban megkezdte a kódex felülvizsgálatát, és a mó-
dosított változat, amelyen jelenleg is dolgoznak, már jogi kényszerítő erővel bír majd. 
Egy kiszélesített hatáskörű, átláthatóbb etikai kódex életbe léptetése pedig valószínű-
leg elfogadhatóbbá teszi majd az embargó megszüntetését az olyan országok számára 
is, mint az Egyesült Államok és Japán. Egyes tagállamok, főként az Egyesült Királyság, 
aggódnak amiatt, hogy az embargó feloldása negatív hatást gyakorolhat a transzatlanti 
kapcsolatokra, így ezt a viszonyrendszert is fontos megvizsgálni. 

Az Egyesült Államok, amely az európai embargóra mint saját embargójának kiegé-
szítőjére tekint, tiltakozik az egyoldalú feloldás ellen. Mivel elkötelezettebb politikát 
folytat Kelet-Ázsiában, mint az EU, főként a katonai egyensúlyra hivatkozik, és azzal 
vádolja Európát, hogy kibújik a felelősség alól, nem törődve mással, mint a gazdasági 
érdekeivel. Washington ma Kínát tartja legnagyobb riválisának, és nyugtalanul szemlél 
minden olyan fejleményt, amely hozzájárulhat a kínai hadsereg gyors modernizációjá-
hoz. Félti a térségben állomásoztatott katonáit, és tart attól, hogy az európai embargó 
feloldása elmélyíthetné a regionális válságokat, főleg a tajvanit, amely nyílt konfliktus-
sá szélesedhet. Kína esetleges Tajvan elleni támadása, a Washington és Tajpej között 
érvényben lévő katonai segítségnyújtási egyezmény értelmében, maga után vonná az 
Egyesült Államok katonai beavatkozását. A Kínával ilyen módon kialakuló közvetlen 
konfrontációnak viszont beláthatatlan következményei lennének a világ biztonságára. 
Ezért a Bush-kormányzat attól sem retten vissza, hogy az európai embargó feloldása 
esetén kiviteli tilalmat rendeljen el az Európába irányuló és a hadiipar számára nélkü-
lözhetetlen, magas technológiai színvonalat képviselő alkatrészekre, amelyek kiesése 
igen érzékenyen érintené az európai fegyvergyártást. Mindez azt mutatja, hogy bár az 
EU hosszú távú célja az embargó feloldása, ennek feltételei jelenleg még nem adottak. 

Füsti Molnár Zsuzsa


