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Dominique David: Franciaország–NATO:  
az utolsó lépcsőfok
(France-OTAN: la dernière marche, Politique étrangère,  
2008. 2. sz. 429–441. o.)

Negyven évvel Charles de Gaulle tábornok döntése után, amellyel kivonta országát 
az észak-atlanti szerződés katonai szervezetéből, Nicolas Sarkozy nemrég bejelentette, 
hogy Franciaországot ismét a NATO teljes kötelékébe helyezi. A Nemzetközi Kapcso-
latok Francia Intézetének igazgatója jelen cikkében e kapcsolatrendszer történeti hátte-
réről és jelenéről ad áttekintést.

Bár 1966-ban De Gaulle felszólította a szövetséget, hogy főhadiszállását költöztesse 
el Párizsból, a szakítás inkább látszólagosnak, mintsem valóságosnak bizonyult. Nem 
jelentett akadályt abban, hogy a francia csapatok részt vegyenek a NATO hadművele-
teiben, sem abban, hogy Valéry Giscard d'Estaing számos francia elképzelést „atlanti” 
dimenzióba állítson, sem pedig abban, hogy Mitterrand – a német közvélemény elle-
nére is – az eurorakéták telepítése mellett döntsön az 1980-as években. Ennek ellenére 
Franciaország megőrizte „integrálatlanságát”: speciális pozícióra tartott igényt a szer-
vezetben, amelyet az is jelképezett, hogy nem vett részt a katonai tervezés és irányítás 
egyes szerveiben.

A szovjet tömb bukása sok mindent megváltoztatott: Mitterrand Franciaországa új 
koncepciót dolgozott ki Európa irányításáról, amelyben a NATO csupán egy a több 
más intézmény közül. A szervezet fő célja továbbra is a külső támadás elleni védelem, 
ám a kontinens válságainak rendezését elsősorban az Európai Unió kezdte átvenni.  
A kétpólusú világrend megszűntével az európaiaknak kellett a kezükbe venniük saját 
sorsuk irányítását; és a kontinens közösségének leghatékonyabb kifejeződés az a Nyugat- 
Európa, amely 1992-ben politikai entitássá alakult. Az 1970-es évek elején létrejött Euró-
pai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet is az európai szintű stabilizáció fóruma lett.  
A különböző intézmények közötti racionális egyensúly francia modelljét azonban félre-
söpörték a történelmi események, főként a Balkánon történtek. Jugoszlávia szétesésekor 
a franciák megtapasztalhatták az Európán belüli széthúzást és az önálló európai fellé-
pés képtelenségét: a félénk diplomáciai lépéseket nem követték erőteljes európai akciók. 
Ezért Franciaország még inkább a NATO mellé állt, s igyekezett együttműködését szoro-
sabbra fonni vele. 1993–1994-ben részt vett a katonai bizottság munkájában, amikor „az 5. 
cikkelyen kívüli” hadműveletekről volt szó, mivel felismerte, hogy a szövetség küldetése 
diverzifikálódik, amelynek intézményes kifejeződése a brüsszeli NATO-csúcson 1994. ja-
nuárjában kidolgozott Európai biztonsági és védelmi identitás, amelynek kialakítására 
létrehozták a Többnemzetiségű Összhaderőnemi Alkalmi Köteléket (Combined Joint Task 
Forces). Franciaország ennek lelkes támogatója lett, s ismét teljes mellszélességgel kiállt a 
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szövetségen belüli európai jelleg megerősítése mellett. Jacques Chirac elnökké választása 
után az ország még aktívabb szerepet vállalt a katonai bizottság munkájában, és a szo-
rosabb integrálódás gondolatát sem vetette el, azzal a feltétellel, ha a szövetség megújul, 
tágabb teret engedve az európai befolyásnak, valamint ha a nápolyi regionális parancs-
nokság francia vezetés alá kerül. Ez a feltétel nem teljesült, de valójában ez sem vetette 
vissza Franciaország NATO-hoz való közeledését. A 2002-es prágai csúcson csatlakozott 
a NATO Reagáló Erőhöz (Response Force), majd a norfolki székhelyű Transzformációs 
Parancsnokság munkájában is részt vállalt. Az utóbbi években tehát a francia szövetségi 
részvétel gyökeresen megváltozott a húsz évvel ezelőttihez képest: 2008-ra Franciaország 
a NATO egyik legerősebb pénzügyi támogatójává vált, és aktívan kiveszi a részét a leg-
több katonai hadműveletben, csakúgy mint a politikai és katonai döntésekben, kivéve 
a védelmi tervezés bizottságának, a nukleáris tervezés bizottságának és az integrált pa-
rancsnokságnak a munkáját. Ám az elsőben egyre gyakrabban vállal feladatokat, míg a 
másik kettő a hidegháború végével sokat veszített jelentőségéből.

A francia álláspontot, mint láttuk, erősen meghatározza a nemzetközi környezet. Eb-
ben pedig a szövetség politikai és nem annyira katonai jellege dominál. A NATO meg-
gyengüléséről szóló korai francia jóslatok nem váltak valóra. A szövetség tovább él, mivel 
létével szimbolizálja és garantálja az amerikai részvételt a kontinensen, és mivel garantál-
ja azt a biztonságot, amelyre a Varsói Szerződés volt tagállamainak még szükségük van. 
A politikai biztosítékokon túlmenő gyakorlati haszna már megfoghatatlanabb. Senki nem 
hiszi komolyan, hogy a szövetség előretolt állásainak közvetlen védelmi szerepük len-
ne, mivel a hat évtized alatt kialakított nehézkes harci felszereléseivel képtelen lenne az  
„új fenyegetések” (terrorizmus, tömegpusztító fegyverek) ellen hatékony védelmet nyúj-
tani. Például 2001-ben az Amerikát ért terrortámadások idején Washington nem vette 
igénybe szövetségeseinek segítségét, de ugyanúgy egyoldalúan lépett fel Afganisztánban 
is, nem kérve mást az európaiaktól, mint egyfajta „utólagos szervizt”, az iraki válság pe-
dig megosztotta őket. A szövetséget tehát egyfajta krónikus válság sújtja, mivel nem tud 
alkalmazkodni a megváltozott világhoz; nem rendelkezik azokkal a nem szigorúan véve 
katonai eszközökkel, amelyek a mai válságok megoldásához szükségesek. Ezek közé 
tartozik például a politikai újjáépítéshez és a civil társadalmak fennmaradását biztosító 
eszközök újjáépítéséhez nyújtott segítség. A NATO jelenlegi és főként jövőbeli szerepé-
ről jelentősen eltér a tagállamok véleménye: a szervezetnek vajon a klasszikus tagságon 
túllépve Európán kívülre is ki kellene terjeszkednie, és a demokráciák támogatásának 
fő szövetségesévé kellene válnia? Vajon válságok idején fel lehetne ruházni az általános 
beavatkozás eszközeivel, amikor katonai és polgári eszközöket egyaránt bevethet? Párizs 
mindig is a szervezet katonai dimenzióját hangsúlyozta, ám napjainkban nagy fontossá-
got tulajdonít egy újfajta Európa megformálásának, amely a demokrácia bástyája lesz. 
Ebben a vonatkozásban a francia politikusok többségének a vita fő tengelyét az európai 
biztonsági és védelmi politika és a NATO közötti feladatok megosztása jelenti. Franciaor-
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szág Nagy-Britanniával együtt sokat dolgozott az európai biztonsági és védelmi politika 
tematikájának kidolgozásán: az 1998-ban hozott St. Malo-i francia–brit közös nyilatkozat 
az EU teljes körű nemzetközi szerepvállalásának igényéből kiindulva sürgette az unió 
hiteles katonai erőre támaszkodó, önálló cselekvési képességének kialakítását. Ez a cse-
lekvési képesség elsősorban a válságok kezelésére irányul abban az esetben, amikor a 
NATO fellépésére egyébként nem lenne szükség. Ám a nagy intenzitású válságok ka-
tonai eszközök mozgósítását is igénylik, ezért Párizs szerint a két intézménynek kéz a 
kézben kell együttműködnie, az uniós erő semmiképpen nem válhat a NATO riválisává. 

E kettős orientáció – egyfelől Amerika fontos szerepének elismerése, másfelől  
Európa önálló védelmi képességeinek megvalósítása – érthetően arra ösztönzi Francia-
országot, hogy hivatalosan is visszatérjen a NATO-ba; Nicolas Sarkozy a tagságtól azt 
várja, hogy a NATO-n belül nőjön Európa önálló védelmi képessége, valamint hogy 
Franciaország helyet kapjon a NATO irányító testületeinek legmagasabb szintjein. Ami 
ez utóbbit, azaz az ország NATO-ban betöltött súlyát illeti, az továbbra is vállalt köte-
lezettségeivel áll majd arányban, és kevésbé azzal, hogy a szervezet katonai bürokrá-
ciájában hány francia tiszt foglal helyet. 

Füsti Molnár Zsuzsa


