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Az államépítés folyamatának modellezése: 
fokozatos vagy szakaszos folyamat?
Rada Péter

Valószínűleg sokan gondolják úgy, hogy nem szerencsés kérdéssel indítani egy 
tanulmányt, de főleg nem már a címben szerepeltetni azt. Mindez viszont nem 
jelenti, hogy helytelen lenne, és, mint ahogy azt a téma szakirodalma bizonyít-

ja, jelen esetben igenis helytálló. A 2001-es New York-i terrortámadások után az ál-
lamkudarcok okaival, következményeivel vagy a probléma megoldásával foglalkozni 
népszerű területté vált a nemzetközi kapcsolatok tudományán belül. Természetesen a 
kérdéskör nem volt ismeretlen a szakirodalmon belül korábban sem, de azóta egyér-
telműen megjelent a legfontosabb kutatott témák között. Azaz a kérdéskör kutatása az 
elméletekben ma már nincs elhanyagolva. Egy friss statisztika szerint1 az Egyesült Ál-
lamok egyetemein manapság a nemzetközi kapcsolatok területén belül születő doktori 
disszertációk harminc százaléka hol közvetlenül, hol közvetetten érinti az államkudar-
cok vagy az államépítés kérdéskörét. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy rendelke-
zésre állnának megfelelő válaszok a miértekről vagy a hogyanokról. Különösen igaz 
ez, ha az államkudarcok megszüntetését vagy a problémák enyhítését célzó elméleti 
elképzeléseket vizsgáljuk. A közelmúltban a nemzetközi kapcsolatok tudományának 
számos, egyébként elismert és jeles képviselője vérzett el a kísérleten.2

A témával foglalkozó kutatók jelentős része elhanyagolja azt a tényt, hogy az állam-
építés komplex folyamat, és gyakran leegyszerűsítve csak a nemzetközi kapcsolatok 
egyes részdiszciplínájának korlátozott lehetőségeit használva vizsgálja a jelenséget, és 
azonosítja például a demokráciaterjesztést, vagy a gazdasági újjáépítést az állam teljes 
felépítésével. Ugyanakkor a fogalmak jelentése sem kristályosodott még ki a szakiro-
dalomban. Főleg amerikai szerzők3 által előszeretettel használt nemzetépítés kifejezés 
félrevezető lehet. Az államépítés többlépcsős folyamat, amelynek egyszerre része a biz-
tonság megteremtése és fenntartása, a társadalmi egység növelése, az intézményépítés, 
a demokráciaépítés és a gazdasági fejődés fenntartható kereteinek kialakítása is. 

Ha a demokratizálás, államépítés, államkudarcok diskurzusok mentén szemléljük 
a nemzetközi kapcsolatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy az elmúlt húsz év során két 
rendszerváltásnak is tanúi lehettünk. Mindez két politikaelméleti diszciplína fejlődé-
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sében is megmutatkozott, azonban különböző hangsúlyokkal. A demokrácia „végső” 
győzelmének ígéretét magában hordozó események az 1980-as évek végén és az 1990-es 
évek elején, nevezetesen a Szovjetunió bukása és a kelet-közép-európai rendszerváltá-
sok és a demokratikus tranzíció, jelentős lökést adtak a tranzitológiai szakirodalomnak, 
amely a demokrácia kialakulását vizsgálta, gyakorlatilag már az 1970-es évek közepé-
től. Másrészt a 2001. szeptember 11-i terrortámadások és az afganisztáni intervenció 
szintén gyökeres változást jelentettek a nemzetközi kapcsolatokban, mert bebizonyí-
tották, hogy a leggyengébb államok is biztonsági fenyegetést jelentenek akár a világ 
legerősebb államaira is, ezért az államokon belüli problémákat és konfliktusokat nem 
lehet szeparált eseményekként kezelni. Az ezredforduló után ez érthető módon az el-
méletekben is jelentkezett, és gyakorlatilag mára kialakult egy önálló részterület, amely 
kifejezetten az államkudarcokkal és az államépítés lehetőségeivel foglalkozik.

Nem meglepő, hogy a megoldási kísérleteket felvázolni igyekvő teóriák csak elmé-
letben különböznek, mert végső soron ugyanarra a kérdésre keresik a választ, neveze-
tesen: hogyan lehet egy nem működő államot, gazdaságot vagy társadalmat működő-
képessé tenni. Vagyis a nemzetközi fejlesztési együttműködést vizsgáló kutatások, a 
tranzitológia tudománya és az egyre önállóbbá váló state failure elemzések eredményei 
is ugyanarra engednek következtetni: az államok újjáépítése a nemzetközi közösség 
egészének az érdeke, amit mind a világ, fejlett, posztmodern vagy liberális demokráci-
áknak nevezett, boldogabbik felének és a kevésbé szerencsés, fejlődő, premodern vagy 
nem működő, államok világának is figyelembe kell venni.

A tanulmány célja elsősorban az, hogy a részterületek között felmutatható közös kap-
csolódási pontokon keresztül járja körül az államépítés kérdését. Az új megközelítési 
mód egyben azt is jelenti, hogy új perspektívák tárulnak fel, és új kérdéseket kell felten-
ni. Vagyis: léteznek-e a tranzitológiai szakirodalomban bemutatott demokratizálási elő-
feltételek az államépítés sikeres kivitelezése szempontjából is, vagy pont az államépítés 
az előfeltétel? Mindez egyben arra is igyekszik rámutatni, hogy nem jelenthető ki kate-
gorikusan, hogy egy helyes államépítési kísérlet szakaszos vagy fokozatos folyamat. 

Jelen esetben célszerű, hogy kérdéseket keressünk. A tudomány fejlődése egyébként 
is egyértelműen bizonyítja, hogy sok esetben lehetetlen megtalálni a helyes válaszokat, 
ezért kevésbé félrevezető, sőt a talán a leginkább járható út a helyes kérdésfeltevés. 
A helyes kérdések megtalálása egyben a helyes válaszokhoz vezető út első lépése, és 
gyakran nehezebb feladatot jelent. A tanulmány ezért kísérletet tesz a helyes kérdések 
felfedésére és az esetleges válaszok felvázolására, de semmi esetre sem a végső igazság 
keresésére. A megfelelő kérdésfeltevés és a formai logika alapján megfelelő válaszok 
pedig a tanulmány által leírt gondolatmenet helyességének bizonyítása felé is mutat-
nak, amennyiben vitát képesek generálni. A tanulmány által feszegetett legfontosabb 
kérdés, hogy miként kell egy nem működő államot újjáépíteni, vagyis hogy létezik-e, 
legalább olyan elméleti modell, amelyben össze lehet foglalni az államépítéshez szük-
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séges különböző lépéseket, és hogy ezek a lépések milyen kapcsolatban állnak egy-
mással. A tanulmány szerves részét képezi egy alternatív elméleti modell, egy gondo-
latkísérleti keret bemutatása, amely egyetlen modellben foglalja össze az államépítés 
különböző dimenzióit. 

Előfeltevések, a helyes kérdések megtalálása

Talán már közhelynek tűnik, de mindenképpen meg kell említeni, hogy a hidegháborút 
követő nemzetközi rendszer minőségileg új helyzet elé állította a nemzetközi politika 
szereplőit. Az események az elmúlt húsz évben rávilágítottak a tényre, hogy a bizton-
ságpolitikai architektúra, amely a második világháborút követő politikai viszonyokat 
tükröző és a kétpólusú szembenállás során kialakult nemzetközi intézményekben ölt 
testet, elavult, és nem képes megoldást találni az új formában megjelenő kihívásokra. 
A „kettős rendszerváltás”, a demokratizáló országok és a kudarcot valló államok nö-
vekvő száma egyben a rendszer átalakításának szükségességére is felhívja a figyelmet. 

A vesztfáliai államközpontú rendszer érvényessége ezzel párhuzamosan kérdőjeleződik 
meg, mert új, nem állami szereplők jelennek meg a nemzetközi politika színpadán, 
másrészt az ebből fakadó „új kihívások” átalakulásra kényszerítik a nemzetközi intéz-
ményrendszert is. Az egyik legsúlyosabb ilyen kihívás a nem működő államok következ-
ményeinek intenzívebbé válása. Provokatív módon feltehetnénk a kérdést, hogy talán 
nem is a vesztfáliai rendszer van válságban, hiszen az Európában és Észak-Amerikában 
meghonosodott államiság modellje inkább kivételnek számít. Mindezek ellenére még-
sem lehet a jelenlegi helyzetbe beletörődni, már csak a fejlett államok világának önös, 
jól körvonalazható biztonsági érdekei miatt sem. A New York-i terrortámadások egy-
értelművé tették a világ előtt, hogy a globalizáció következtében a biztonsági kihívások 
átstrukturálódtak. A destruktív nem állami szereplők a világ minden országát fenyege-
tik. A terrorista szervezetek, a bűnözői csoportok, hadurak benyomulnak a nem műkö-
dő államok területére, és az állam gyengeségét kihasználva, bázist alakítanak ki maguk 
számára. Az államkudarcok vizsgálata 2001. szeptember 11. előtt elsősorban az államok 
belső minőségére koncentrált, és humanitárius jellegű volt. A nem működő állam azt 
jelentette, hogy az ország vezetése képtelenné vált a lakosság alapvető szükségleteinek 
a kielégítésére, a biztonság fenntartására. A merényletek után viszont a definíciókere-
sés, biztonságpolitikai megfontolásokkal elmélyített formája bontakozott ki. A probléma 
pontos meghatározásának világos politikai motiválója, hogy a nemzetközi közösség a 
kihívások megismerése után megtalálhassa a megfelelő válaszlehetőségeket. 

Az államkudarcok jelenségével kapcsolatban alapvetően három kérdés vetődik fel: 
Miért kell a nem működő államokkal foglalkozni? Mit kell tenni, hogy a nem működő 
államok jelensége ne jelentsen problémát? Hogyan kell mindezt megtenni? A kérdé-
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sekkel kapcsolatban számos előfeltevés fogalmazható meg, amelyeken keresztül, ha 
nem is tökéletes válaszokat lehet találni, de rá lehet világítani a téma komplexitására. 
Az első két kérdést akár figyelmen kívül is lehetne hagyni, hiszen a szakirodalmon 
belül általánosan elfogadott magyarázatok jelentek meg.4 Először, a nem működő ál-
lamok olyan fejlődési csapdába kerültek, amelyből nem képesek önerőből kitörni, és 
az anarchikus belső viszonyaik miatt biztonsági fenyegetést jelentenek a nemzetközi 
rendszerre, illetve annak szereplőire nézve. Másodszor, ma már viszonylag egységes 
álláspont alakult ki azzal kapcsolatban is, hogy az említett államokat újjá kell építeni, 
hogy a fejlődésnek akár csak az ígérete is látszódjon.5 Ezen államok nem képesek ön-
erőből fejlődni, de ez még nem jelenti automatikusan, hogy külső segítség hatására sem 
képesek erre.6 Továbbá az is viszonylag világos, hogy a nemzetközi közösségnek vagy 
egyes szereplőinek tenniük kell valamit, hogy az államkudarcok következményeiből 
fakadó biztonsági fenyegetést csökkenteni lehessen.

A harmadik kérdésre viszont nem lehet egyértelmű választ adni. Súlyos dilemma 
előtt állunk, miszerint ha tisztában vagyunk vele, hogy az államépítés járható út a nem 
működő államok fejlődési pályára állításában, akkor miért nem tükrözi a gyakorlat ezt 
a meggyőződést. A helyes kérdés itt az, hogy létezik-e egységes modell, amelyet követ-
ni lehet, és amely egyben a későbbi sikert garantálhatja. A tanulmány elsősorban erre 
a kérdésre koncentrál, és igyekszik felvázolni egy alternatív modellt, amely összesíteni 
kívánja az eddigi tapasztalatokat, és figyelmet fordít az államépítés különböző dimen-
zióinak és lépéseinek logikai és időbeli kapcsolatára. Ez az alternatív modell egyszerre 
jelenti a demokratizálást, az államépítést és a fenntartható gazdasági növekedés kiala-
kítását.

Világos, hogy a működőképes demokratikus állam kialakítása során figyelni kell az 
alapvető biztonság kereteinek megteremtésére és fenntartására az emberek számára 
(basic human needs); a megfelelő intézményi keret kialakítására (institutional development); 
a gazdasági fejlesztésre (economic development) és a társadalmi kohézió megteremtésére, 
amely az egész kialakult rendszer fenntarthatóságának a záloga (nation building). A mo-
dell elnevezése, amelyet a tanulmány bemutatni szándékozik az államépítés során fel-
merülő feladatok csoportosításának angol nyelvű elnevezéséből származó mozaikszó: 
BIEN7. 

A BIEN modell továbbá nemcsak a lépések azonosítására, hanem azok logikai és 
időbeli sorrendjének meghatározására is szolgáló gondolatkísérlet. Vagyis kísérlet 
arra, hogy rávilágítson az államépítés szakaszaira és folyamataira. A címben szereplő 
kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, hiszen minden egyes államépítési elem 
egyszerre szakaszos és fokozatos. Mindez természetesen jó alapot jelent arra, hogy 
szakértői körökben sokáig lehessen vitatkozni olyan elméleti téziseken, amelyek meg-
határozzák az államépítés előfeltételeit, vagyis szakaszokra osztják a folyamatot, vagy 
olyan megállapításokon, amelyek egyes feladatok egyidejű megoldását javasolják.
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Fogalmi háttér

A nem működő állam kifejezés alatt a szakirodalomban általánosan azt a jelenséget ér-
tik, amikor az állami struktúra felbomlik, a politikai és a jogrend instabillá válik. Általá-
nosságban ez úgy érhető tetten, hogy az állam territoriális hatalmát nem tudja kifejteni, 
hiszen területének egy bizonyos részét nem képes felügyelni, és ezért értelemszerűen 
nem is rendelkezik az erőszak monopóliumával. Az erőszak monopóliumának elvesz-
tése ezen felül abban is megnyilvánulhat, hogy az állam területén megjelennek és mű-
ködnek olyan fegyveres csoportok, terrorista csoportok, szervezett bűnözői csoportok 
vagy hadurak, amelyek nem állnak az állami hatóság kontrollja alatt. De a kormányzat 
nagyon gyakran a lakosság igényeinek kiszolgálására, közjavak előállítására, de általá-
ban a termelőkapacitások fenntartására sem képes, ami miatt elveszíti a legitimitását, 
hogy a lakossága nevében cselekedjen. Elméletileg ez azt is jelentené, sőt gyakran jelen-
ti is, hogy az állam elveszíti a jogát, hogy az emberek felett uralkodjon.8

Az államkudarcok problémáját, William Zartman9 megfogalmazása szerint, egyfajta 
hosszú távú degeneratív betegségként kell felfogni, amelynek különböző stádiumai van-
nak. Az államkudarc kategóriájába sorolt országok rendkívül különbözők, mégis meg 
lehet közelíteni a problémát a közös jellemzők mentén. A polgárháborúból, a forrada-
lomból, a vallási és etnikai ellenségeskedésből már következtethetünk az államkudarcra. 
A legtöbb ilyen országban az infrastruktúra teljesen összeomlik, a társadalmon belüli 
feszültség pedig egyre nagyobb méreteket ölt, amely kezelhetetlenné válik a gazdagok és 
szegények között növekvő társadalmi szakadék miatt.10 Úgy is megfogalmazható mind-
ez, hogy egy nem működő államban teljes mértékben hiányzik az állami felelősség az 
alapvető emberi szükségletek kielégítése iránt. Ezen tulajdonság szerint is legalább két 
kategória említhető. Az államkudarcok legsúlyosabb fajtáját képviselik azon államok, 
amelyek még működnek valamilyen formában, de bármely külső vagy belső krízis ha-
tására összeomlanának.11 Ezért különösen aggasztó a közelmúltban észlelhető folyamat, 
amelyet jól példáz Szomália esete is. Szomáliában hosszú évek óta nem az iszlamista 
milíciák, hanem az élelmiszerárak emelkedése miatt kétségbeesett és utcára vonult tö-
megek ellen kellett bevetni a hadsereget. Váratlan sokkok különösen érzékenyen érintik 
ezen államokat, és növelik azok sebezhetőségét.12 Az élelmiszerválság vagy a természeti 
katasztrófák sok esetben az utolsó cseppet jelentik a pohárban, és veszélybe sodorják, 
vagy éppen teljesen ellehetetleníthetik a sokévi erőfeszítéseket a szegénység visszaszorí-
tására és a gazdasági fejlesztésre. A nem működő államok másik csoportja, amelyben az 
állam vezetése, a rendelkezésre álló eszközök elégtelen mennyisége vagy minősége miatt 
nem képes, vagy nem hajlandó fenntartani az átlagos életszínvonalat.13 Mindez szintén 
veszélybe sodorja az elmúlt évek, évtizedek fejlesztési politikájának sikerét.

Az államkudarcok következményeként megjelenő humanitárius vagy biztonsági fe-
nyegetések kezelése, a felvetődő kérdésekhez hasonlóan, összetett, és gyakran ellent-
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mondásos. Ebből következően az államépítés kifejezés is összetett folyamatot jelöl, 
amely magába foglalja a nemzetépítést is. A félreértésekre és a szakirodalmon belül is 
megfigyelhető hanyag fogalomhasználatra leginkább az adja a magyarázatot, hogy a té-
mával foglalkozó kutatóintézetek döntő többsége az Egyesült Államok területén találha-
tó. Az amerikai szóhasználatban a nemzet (nation) és állam (state) fogalmak határai nem 
túl élesek és egybemosódnak.14 Ezt is figyelembe kell venni, mert félrevezető lehet, hogy 
a szerzők többsége nemzetépítésnek nevezi valamely állam újjáépítésének a folyamatát. 
A fogalom ilyen értelmű használata mögött azonban nem a nemzet tényleges építésének 
szándéka15 vagy annak vizsgálata áll, a nemzetépítés fogalom ilyen értelemben nem 
csupán vagy egyáltalán nem a közös identitás erősítésére irányuló beavatkozást jelöli.

A másik lehetséges magyarázat, hogy Európában a modern államok nemzetállam-
ként jöttek létre. Az első modern értelemben vett nemzetek kialakulásához a 19. századi 
Európában hosszú háborúskodásokon keresztül vezetett az út, amely egyben az adott 
államok születését is jelentette. 

A nemzetépítés retorikájának erőltetése a nem működő államok esetében egyébként 
még akkor is érthető, ha nem helyes a fogalomhasználat, mert a posztkoloniális vagy 
premodern jelzővel illetett államok, a gyarmati rendszer örökségeként, megkapták an-
nak minden hátrányát: a gyenge, életképtelen államszerkezetet, amelyet sokan a társa-
dalom etnikai, vallási vagy kulturális megosztottságára vezetnek vissza. De azért nem 
szabad elfelejteni, hogy az egységes nemzet hiánya önmagában még nem magyarázza 
az állam kudarcát, hiszen számos ellenpélda említhető, bár kétségtelenül elősegíti azt.

A nemzet és állam kifejezések közti eltérés azért is nehezen megragadható, mert a 
19. században meghonosodott definíció szerint a nemzet emberek olyan jelentős cso-
portja, amely valamilyen közös identitással rendelkezik, és legfőbb célja a saját állam 
megteremtése. Nemzetek folyamatosan formálódnak az előzetesen is jelen lévő etnikai 
kötődések mentén.16 A mai nemzetek kialakulásánál, már ha külső erő egyáltalán képes 
ebben szerepet játszani, azokra a közös kapcsokra kell koncentrálni, amelyek a különb-
ségek ellenére lehetővé teszik az etnikai, vallási vagy egyéb okok miatt eltérő különböző 
csoportok számára, hogy együtt éljenek. Ez mondjuk nem egyenlő azzal, hogy a külső 
interveniáló fél rákényszerít bizonyos közös szabályokat a különböző csoportokra.

Az állam territoriális entitás, amely az abban létező intézményi renden keresztül 
biztosít szuverenitást és legalitást az államot irányító intézményi keret, azaz legtöbb 
esetben a kormányzat számára, hogy az állam területén történő bármilyen eseményt, 
folyamatot befolyásoljon, vagy az állam területén élő személyek tevékenységét befolyá-
solja. A szigorúan vett államépítésnek, és elsősorban a szakirodalomban erre utalnak, 
ezen adottságra kell fókuszálnia, és nem a társadalmon belül meglévő pszichológiai-
kognitív kapcsok megteremtésére. Az más kérdés, hogy az állam fenntarthatóságá-
hoz elengedhetetlen egyfajta lojalitás a centrális intézmények, vagyis az állam iránt. 
Az államépítés így szélesebb értelemben magában foglalja a társadalmi kapcsolatok 
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megerősítését, mert egy egységes háttér, még ha nem is hívhatjuk nemzetnek, az állam-
építés fenntarthatóságának a záloga. Továbbá az államépítésnek részét kell képeznie a 
megfelelő intézmények kialakulását lehetővé tevő környezet biztosítása, illetve termé-
szetesen annak az intézményi keretnek a felépítése vagy megreformálása, ami magát 
az államot jelenti. 

A demokrácia egyértelműen „nyugati” fogalom. Amennyiben definiálni szeretnénk, 
akkor nem tudunk elszakadni a Romsics Gergely által nagyon találóan „euroatlanti 
dizájn centernek” nevezett civilizációs és kulturális előítéletektől, amelyek az európai 
és észak-amerikai történelmi fejlődésben gyökereznek. Mindez viszont nem jelentheti 
azt, hogy a demokráciát nem lehet univerzális értéknek feltételezni. Ha a politika min-
dennapi jelentését nézzük, akkor az nem más, mint az emberek eszköze saját életük 
szervezésére és irányítására. Ilyen értelemben a demokrácia mindenképpen univerzá-
lis érték, és alapvető emberi jog, de nem csak azért, mert az egész világra kiterjedő 
hatáskörű nemzetközi szerződések is egyetemes értékként beszélnek róla. A demok-
rácia nem államforma, amire hivatkozni lehet, hanem az egyes egyénekben gyökerező 
lehetőség a társadalom számára legideálisabb döntések meghozatalára.

Az utóbbi megállapításból is kitűnik, hogy a demokrácia fogalma szétválaszthatat-
lanul összekapcsolódott a liberális eszmékkel, hiszen ha demokráciaterjesztésről beszé-
lünk, akkor nyilvánvaló, hogy a cél nem egyszerűen a demokrácia, hanem a liberális 
demokrácia meghonosítása. Ebből az is következik, hogy nem minden ország tekint-
hető demokratikusnak, amelyik annak vallja magát. Habár a demokrácia végső győzel-
mére várók számára reményre adhat okot, hogy manapság egyre több állam törekszik 
a demokrácia felé, jóllehet sokszor csak külsőségekben, mert mára a demokrácia „kon-
vertibilis valutává” vált, amelyet minden világpolitikai fórumon örömmel fogadnak 
el.17 Ezt a jelenséget jellemezte Fareed Zakaria is,18 amikor az illiberális demokráciák 
rohamos terjedéséről értekezett. Mindezt tulajdonképpen hívhatnánk a „félautoriter” 
rendszerek terjedésének is, hiszen ezen államok a liberális demokrácia állarca mögé 
bújva figyelmen kívül hagyják az egyéni és a politikai szabadságjogokat.19 Ez utóbbi 
elnevezés érthetőbbé teszi a sokak20 által osztott szkepticizmust, hogy a liberalizáló és 
demokráciára hivatkozó, de alapvetően autoriter vezetők támogatása jelentené a fejlő-
dés irányába vezető utat. 

A szakirodalomban21 a demokrácia és államépítés közötti kapocs keresése egyben 
már az előfeltételek és kedvező kondíciók leírására való törekvést jelzi, ami miatt meg-
kerülhetetlen a folyamat egészének jellemzése. Itt már világos a megoldásra váró di-
lemma: a folyamatban milyen szakaszok észlelhetők, vagy hogy egyáltalán szakaszos 
fejlődésről beszélhetünk-e. Ezt jelzi, hogy többen22 is amellett érvelnek, hogy az elsi-
etett demokratizálás a nem vagy gyengén működő államokban magában hordozza a 
polgárháború veszélyét. Ezzel szemben viszont Francis Fukuyama23 annyit pontosít, 
hogy a történelem nem azt bizonyította, hogy a sikeres demokratikus átmenetek során 
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nem a demokratizáláshoz, hanem, hogy az államok kialakulásához köthetők az erő-
szakos események. Vagyis már ez is jelez valamiféle sorrendet és összekötő kapcsot a 
demokratizálás és államépítés között. A következő, nagyon leegyszerűsített grafikon is 
arra szeretne rámutatni, hogy az állami kapacitások és a demokrácia minősége korre-
lál egymással. Természetesen az ábra nem bír magyarázó erővel, csupán szemléltetni 
kívánja a kapcsolatot. 

Államkudarc - demokrácia egyenes
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Az államkudarc–demokrácia egyenes leegyszerűsítő módon statikus értékeket hasz-
nálva hasonlítja össze a Freedom House által kiadott Freedom in the World 2008 elemzés 
adatait és a Fund for Peace által elkészített Failed States Index 2008 adatait, az utóbbi ál-
tal legkevésbé működő húsz államra vetítve. A húsz állam a rangsora eszerint: Szomá-
lia, Szudán, Zimbabwe, Csád, Irak, Kongó, Afganisztán, Elefántcsontpart, Pakisztán, 
Közép-afrikai Köztársaság, Guinea, Banglades, Burma, Haiti, Észak-Korea, Uganda, 
Etiópia, Libanon, Nigéria, Sri Lanka.
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Mindkét tengelyen az origótól való távolság növekedése jelenti a stabilitás csökkené-
sét, illetve a demokrácia minőségének a romlását. 

A demokrácia és az állam működőképességének összekapcsolódását az a globális 
trend, vagy helyesebben szólva remény is erősíti, hogy egyre több állam törekszik arra, 
hogy önmagát demokratikusnak láttassa a külvilággal. A demokrácia a hidegháború 
után az egyetlen „konvertibilis valutává” vált. Ilyen értelemben a demokrácia hiánya a 
külvilág szemében egyre inkább összekapcsolódik az állam működésképtelenségével.

Milyen lépésekből áll egy államépítési kísérlet?

A 2001-es terrortámadások egyértelművé tették, hogy a parttalan viták helyett tettekre 
van szükség, hiszen a nem működő vagy bukott államok immár nyilvánvalóan nem 
csak önmaguk lakosságára vagy közvetlen környezetükre nézve jelentenek biztonsági 
fenyegetést. Az említett biztonsági megfontolások miatt érthető, hogy a nemzetközi 
közösségnek nem lehet tétlenül ülnie és arra várnia, hogy a helyzet magától megoldó-
dik. A nem működő államok, definíció szerint, saját belső felépítésükből és jellemzőik-
ből fakadóan nem képesek arra, hogy kiutat találjanak abból vagy azokból a fejlődési 
csapdákból, amelyekbe az elmúlt fél évszázad során, azaz gyakorlatilag a születésüktől 
fogva – leginkább a posztkoloniális államok tartoznak ebbe a körbe – beleragadtak.24

Habár egyértelmű, hogy tenni kell valamit, továbbra is kérdéses a beavatkozás mi-
kéntje, azaz elég-e segélyeket nyújtani ezeknek az államoknak, és ezzel kicsit a lelkiis-
meretünket is megnyugtatva várni a csodára, vagy a másik végletet említve, teljesen át 
kell venni a helyi szereplőktől az irányítást, és a nekünk megfelelőnek tűnő intézmé-
nyeket kell átültetni a helyi környezetbe. A válasz természetesen valahol a két véglet 
között található. 

Az államépítés szükségszerűen egy többdimenziós folyamat, hiszen az államku-
darchoz vezető okokat sem lehet egyetlen tényezőre korlátozni. A folyamathoz egy-
szerre tartozik hozzá az állami intézmények, valamint a gazdaság felépítése és a társa-
dalom olyan reformja, amely megfelelő befogadó környezetet biztosít az előbbieknek. 
Az államépítés még ideáltipikus esetben is ellentmondásos és bonyolult, éppen ezért a 
gyakorlatban egymástól jelentősen eltérő formákban jelenik meg. 

A hogyannal kapcsolatban fő kérdés, amely leginkább megosztja a szakértőket és a 
politikusokat is, már csak annak nehezen definiálhatósága miatt is az, hogy demokrá-
ciát kell terjeszteni, vagy államokat kell építeni. Valójában ez a két folyamat, legalábbis 
hosszú távon, nem választható el egymástól, máskülönben az államépítési kísérlet ku-
darcba fulladhat. Az, hogy még nem született koherens elmélet, amely az első lépéstől 
az utolsóig leírja,25 hogy miként kell egy államot felépíteni, az elsősorban a probléma-
kör túlzott összetettségének, másodsorban pedig annak köszönhető, hogy a kísérle-
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ti javaslatok jelentős többsége az államkudarcok problémájának csupán egyik vagy a 
másik dimenziójára koncentrál. Azok, akik a nem működő államokkal kapcsolatban 
elsősorban a belső problémákra gondolnak, azok a humanitárius beavatkozást tartják 
üdvözítőnek,26 azaz ha az emberi jogok tömeges és tartós megsértéséről van szó, akkor 
cselekedni kell. Mindezzel csak az a probléma, hogy a gyakorlat igen gyakran nem 
találkozik az előzetesen kitalált elméleti számításokkal, hiszen számos más érdek is 
közrejátszik a politikai döntés meghozásában. Így lehetséges például, hogy az olyan 
esetek, mint Darfúr vagy korábban Ruanda, nem váltanak ki azonnali cselekedetet. 
A biztonsági megfontolásokat alkalmazók27 szerint az államkudarc olyan problémát 
jelent, amit akár fegyveres beavatkozás árán is orvosolni kell. Mindennek pedig az az 
oka, hogy a biztonsági megfontolásokat szem előtt tartók elsősorban abból indulnak ki, 
hogy a nem működő államok milyen mértékű fenyegetést jelentenek a külvilágnak. 

Habár eddig még nem jelentette ki a vonatkozó szakirodalom, de a demokratizálás, a 
demokráciaexport kérdése is alapvetően ennek a két dimenziónak a mentén vizsgálható, 
vagyis egyrészt azért kell egy országot demokratizálni, mert az ott élők életét javítani le-
het vele, másrészről viszont azért, mert egy demokratikus állam kisebb biztonsági fenye-
getést jelent a külvilágra. Ebben az értelemben igenis releváns annak a vizsgálata, hogy 
egy állam milyen körülmények között, milyen feltételek teljesülésével válhat demokrati-
kusabbá. A tranzitológia, azaz a rendszerváltások és demokratikus átmenetek elemzésé-
nek szakirodalma már a kialakulása óta központi kérdésként kezeli azt a dilemmát, hogy 
egy ország miképpen válhat demokratikussá.28 Mindegy, hogy demokratizálás harma-
dik vagy negyedik hullámáról beszélünk, mint tette azt Samuel Huntington29 az 1980-as 
években, vagy a demokrácia előfeltételeiről, mint tette azt többek között Robert Dahl,30 
az előfeltevés nem változik, nevezetesen, hogy a világ országai fokozatosan demokrati-
zálódnak. A tranzitológiai szakirodalom és az államépítés összekapcsolása ilyen értelem-
ben új területe a nemzetközi politikaelméletnek, ami érthető, hiszen a hidegháború vége 
előtt egészen más kontextusban jelent meg ugyanez a kérdés. Ma a nem demokratikus 
rezsimek több okból is biztonsági fenyegetést jelentenek a demokratikus világra, az jelen 
esetben mindegy, hogy ezeket a veszélyt jelentő országokat illiberális demokráciáknak, 
diktatúráknak, nem működő államoknak vagy egyenesen bukott államoknak bélyegzik 
a nemzetközi politikában, vagy a téma szakirodalmában.31

A demokráciaterjesztés külpolitikai imperatívuszként jelent meg a demokratikus, 
sőt gyakran a kevésbé demokratikus országok külpolitikájában is.32 Ennek oka, hogy a 
hidegháború után a demokrácia már nem a szovjet ideológia ellentéteként jelent meg, 
hanem olyan eszközként, amely az államkudarcokból fakadó problémák kezelésére szol-
gál. A demokrácia világméretű terjesztésének az igénye értelemszerűen a legerősebben 
az amerikai külpolitikában van jelen, de nem szabad elfelejteni, hogy például a magyar 
külkapcsolati stratégia a külpolitika harmadik pilléreként és feladataként említi a de-
mokratikus értékek terjesztését. A demokrácia terjesztését általában csodaszerként emle-
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getik, ami gyógyírt jelenthet a gyengén működő, fejlődő országok problémáira. Alapve-
tően kérdéses azonban, hogy a demokrácia elősegítése milyen következményekkel jár az 
olyan társadalmakban, ahol a demokratikus politikai kultúra még csíráiban sem található 
meg. Mi a járható út? Egy autoriter vezetőben érdemes-e bízni? Vagy csak a demokrácia 
önfenntartó erejében, ami úgyis kikényszeríti a liberális normákat? A demokrácia defi-
níció szerint az emberek uralmát jelenti,33 azaz minimális követelmény, hogy legyenek 
többpárti szabad választások. Mindez nem ér azonban semmit, ha az emberek jogait, sze-
mélyes szabadságát a demokratikus keretek között megválasztott vezetők nem védik, sőt 
maguk veszélyeztetik. A másik forgatókönyv szintén nem megnyugtató. Egy autoriter 
vezető lehet hogy képes megvédeni az emberek alapvető jogait, amelyek a túléléshez 
elengedhetetlenek, de ha az emberek szabadsága pont a politika menetének meghatáro-
zására nem terjed ki, akkor kár is vitatkozni azon, hogy megfelelő-e ez a rendszer.

A vita igazi lényege a kauzalitás sorrendjének leírása körül érhető tetten. Az ál-
lamépítés szempontjából is lényeges kérdés, hogy léteznek-e bizonyos előfeltételek, 
amelyek szükségesek a demokráciák kialakulásához, vagy vannak bizonyos kedvező 
faktorok, amelyek felgyorsítják az átalakulást, és segítenek a fiatal demokráciákat ön-
fenntartóvá tenni? A szakirodalomban két egymáshoz hasonló, de lényegéből fakadó-
an mégis különböző irányzat alakult ki arra nézve, hogy miképpen válik egy ország 
demokratikusabbá, vagy hogyan lehet azzá tenni. 

Az előfeltételek teljesülése egyesek szerint azért különösen fontos, mert egy rendszer 
lehet anélkül demokratikus, hogy az állampolgárok érdekeit szolgálná. Mindezzel az a 
probléma, hogy a társadalom igényeit figyelmen kívül hagyó berendezkedés, még ha de-
mokratikusnak tűnne is, akkor sem lehet stabil, következésképpen hosszú távon műkö-
désképtelen. Ilyen értelemben az előfeltételek, mint a gazdasági fejlettség, a kormányzati 
rendszer stabilitása és legitimitása, nem a demokráciát definiáló tényezőkként jelennek 
meg, hanem mint az állam demokratikus működését biztosító társadalmi feltételek.34 
Ebből kifolyólag az elméleti vitában többen vallják,35 igaz egymástól különböző hang-
súlyokat keresve és találva, hogy egy működőképes demokratikus állam kialakulása 
szükségszerűen szakaszos folyamat. A szakaszos folyamat feltételezéséből arra is lehet 
következtetni, hogy fontosabb az erős és stabil állam kialakítása, és a demokratikus vá-
lasztásokat csak ezután érdemes bevezetni. Ezek szerint a stabil állami intézményrendszer 
és megfelelő gazdasági háttér egyben biztosítékot jelent később a joguralom érvényesülé-
séhez, azaz akár az állami hatalom túlkapásaival, így az államkudarc kialakulásának lehe-
tőségével szemben is. A stabil rendszer azért is tűnhet előfeltételnek, mert mint Guillermo 
O’Donnell is megfogalmazta, a demokrácia nem más, mint „valami többnek az állandó hi-
ánya”.36 Az emberi vágy a fejlődésre jelenti ebben az értelemben a demokrácia kialakulá-
sának feltételét is, és ez a vágy az univerzális emberi igény az emberi méltóság tiszteletben 
tartására. Az első szakasz így nem más, mint a demokráciában egyébként is benne rejlő le-
hetőség kibontakozása: az emberi remény megjelenése, hogy lehetőség van a fejlődésre.37
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Thomas Carothersnek38 ezen túlmenően az a véleménye, hogy olyan országokban, 
amelyek nem készültek fel a demokráciára, a demokrácia erőltetése csak árthat. Carothers 
gondolata, hogy a demokrácia kialakulásához elengedhetetlen a „demokratikus múlt” ta-
utologikusnak tűnik, de megfontolandó a gondolata, mert a nevezett múltat a joguralom 
érvényesülésében és a működőképes állami intézmények létezésében is felfedezhetőnek 
tartja. A joguralom a demokrácia „trójai falova”, amely előbb vagy utóbb hozzájárul az 
autokratikus rendszer demokratikus reformjához. Carothers egyes gondolatai a fokozatos 
államépítés és demokratizálás mellett is felsorakoztathatók érvként. Ennek oka egy kettős-
ség: annak ellenére, hogy a szerző a szakaszos demokratizálás mellett érvel, a kritikusok39 
mégis támadják, hogy túl nagy hangsúlyt fektet a fentebb említett előfeltételekre. A szaka-
szosság és egyben az ellentmondás is ott jelenik meg Carothers40 gondolataiban, amikor a 
sokat emlegetett joguralom erősítéséhez elengedhetetlennek tartja a demokráciát. Edward 
Mansfield és Jack Snyder, miközben kritizálják ugyan Carotherst, hogy valójában szaka-
szos folyamatot ír le, amikor a fokozatosság mellett érvel, arra hívják fel a figyelmet, hogy 
a „turbulens demokratizálás”41 polgárháborúhoz vezet a nem működő államokban, mert 
a történelem is bizonyította, hogy a szakaszokat figyelembe nem vevő demokratizálás 
mindig erőszakos eseményeket váltott ki. Elgondolkodtató és kétséges ez a gondolatme-
net, hiszen például ezek szerint Kenya nem érett a demokráciára, hiszen a választásokat 
erőszakos cselekmények követték, azaz Kenya a demokratizálás és államépítés során va-
lamikor kihagyott egy szakaszt. Válaszában Carothers is hasonlóan kétkedő,42 amikor azt 
mondja, hogy a szakaszosság szigorúan értelmezve azt jelentené, hogy például a világ 
legnépesebb demokráciája, India is csak a „demokrácia előszobájában lenne”. 

Ebből az utolsó gondolatból fakadóan is védhető az az érvrendszer,43 amely szerint a 
demokratizálást nem lehet egy későbbi időpontra halasztani, azt fokozatosan, kis lépé-
sekben kell végrehajtani. A „fokozatosság elmélete” azon a felismerésen alapul, hogy az 
autoriter berendezkedés nemhogy stabil bázist nem képes kialakítani a demokratizálás 
számára, hanem pont a tranzíció legnagyobb akadályát jelenti. Egy autoriter vezető 
lehet hogy képes arra, hogy stabil jogállamot teremtsen, de kicsi annak a valószínűsége, 
hogy akár a hatalomról is lemondjon, ha a demokrácia szabályai szerint arra kötelezné 
a lakosság. Az is igaz ugyan, és ezt az irányzat képviselői is elismerik, hogy vannak 
bizonyos faktorok, amelyek megkönnyítik egy demokrácia kialakulását, de ezeket nem 
szabad előfeltételekként emlegetni. A fokozatosság szerint az államépítés és a demok-
ratizálás folyamata párhuzamosan is végbe mehet, és nem szükséges húsz, harminc, 
vagy akár ötven évet várni arra, hogy egy ország éretté váljon a demokráciára. 

Mindkét irányzat gondolatait figyelembe véve, és megfontolva azokat a tanulságo-
kat, amelyek az utóbbi években felgyülemlettek a nem működő államok újjáépítésére 
tett kísérletek során, valójában mind a szakaszosság, mind pedig a fokozatosság elvé-
nek egyszerre kellene érvényesülnie ahhoz, hogy az államépítés ténylegesen sikeres 
lehessen. Felvetődik azonban, hogy mindez egyáltalán lehetséges-e? Világos, hogy a 



532009. tavasz

Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szakaszos folyamat?

demokratikusan működő állam kialakulásának és stabil működésének vannak szük-
séges előfeltételei. Valójában még a fokozatos fejlődés mellett érvelő szerzők44 is óva 
intenek az elsietett demokratizálástól. A nem működő állam valójában egy „intézményi 
szemétdomb”,45 amelyben számos nem működő és a demokratikus fejlődést hátráltató 
intézmény egymásra dobálva lehet jelen. Ennél is súlyosabb problémát jelent, hogy a 
demokratikus rendszer bázisát jelentő társadalom igényei a legkisebb mértékben sin-
csenek kielégítve, ezért a társadalmi kereslet rövid távon nem feltétlenül a demokrati-
kus „jó intézmények”, hanem a stabilitást és biztonságot ígérő, akár autoriter és hosszú 
távon nem életképes formák irányába nyilvánul meg.

Ebből a szempontból nyilvánvaló, hogy a demokratikus állam kialakulásának mini-
mális feltétele, hogy a keresletet ne befolyásolja az emberek mindennapi túlélésének a 
kérdése. Ezen szükséges előfeltételeket gyűjtőnéven „az alapvető emberi szükségletek” 
dimenzióba lehet foglalni. Ezen dimenzió létezése vagy kielégítése nélkül felesleges a 
folyamatot tovább folytatni vagy erőltetni. Gondoljunk itt arra, hogy egy háború vagy 
éhínség sújtotta ország lakossága nem a demokrácia iránti vágyának kiteljesülését ke-
resi, hanem sokkal inkább a személyes túlélésnek a lehetőségeit. Az egyéb dimenziók 
– intézményi-politikai, gazdasági és társadalmi –, amelyek a demokratizálás sikeréhez 
hozzájárulnak, sokkal inkább a folyamat sebességét és fenntarthatóságát határozzák 
meg, mint annak kialakulását. 

Alternatív lehetőség: biztonság, demokratikus 
intézmények, gazdaság és társadalmi kohézió

Az államépítés összetettségét, a demokratizálás és államépítés közti összefüggést igyek-
szik feltárni a tanulmányban kifejtett BIEN modell,46 amely igyekszik az államépítés lé-
pései között logikai és időbeli sorrendet felállítani. Szükséges előfeltétele minden sikeres 
államépítésnek az alapvető emberi szükségletek kielégítése, ez a háborús helyzet meg-
szüntetésére, a biztonságos életkörülmények megteremtésére vonatkozik minden di-
menzióban, azaz az embereknek legyen hol biztonságban lakniuk, és legyen mit enniük. 
Mindez tényleges előfeltételt jelent, vagyis amíg ez nem teljesül, értelmetlen a folyamatot 
tovább erőltetni. A második szakasz lépcsői között már csak logikai elsőbbségi sorrend 
áll fenn, ami nem feltétlenül jelent egyben időbeli sorrendet is. Minden államépítési kí-
sérlet kontextusfüggő, tehát menete és sikere is függ a helyi környezettől. Az intézményi 
feltételek, a gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió növekedése között szoros kapcso-
lat áll fenn, de mindegyik dimenzióban a fokozatos és folyamatos fejlődés a kívánatos.

Az államépítés fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen a demokratikus 
keretek kialakulása. A demokráciának természetesen alkalmazkodnia kell a helyi kör-
nyezet és társadalom feltételeihez, máskülönben nem lesz fenntartható. A demokrácia 
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elsősorban intézményrendszert jelöl, amely kialakítja a kereteket a demokratikus nor-
mák érvényesüléséhez. Ez utóbbi kialakulását nem lehet erőltetni, ezért az intézmény-
rendszerre kell koncentrálni. A demokratikus intézményrendszer kialakításánál a „jó 
kormányzás” feltételeinek kialakítására kell törekedni, azaz a „jó intézmények” létre-
hozására. A „jó intézmény” összefoglalóan jelöli azoknak az intézményeknek a halma-
zát, amelyek biztosítják a fenntartható demokratikus fejlődését a politikának, a társada-
lomnak és a gazdaságnak. A „jó intézmények” minden esetben tükrözik a társadalom 
érdekeit. Azaz a demokrácia az, ami a „jó intézmények” zavartalan működése mellett 
kialakul, vagyis hogy érvényesülnek az emberi, politikai és személyi szabadságjogok, 
illetve minden ember valamilyen formában, a társadalmi struktúra függvényében, be-
leszólási joggal rendelkezik a saját és ezen keresztül az ország életének alakításába. 

Az alapvető emberi szükségletek kielégítése, a biztonság 
megteremtése

A biztonság alapvető emberi jog, amely az erőszakmentes élet lehetőségét garantálja, 
de egyben a jövőbeli fejlődés legfontosabb záloga mind a politikai, mind a társadal-
mi és a gazdasági szférában. A globalizálódott nemzetközi rendszerben érthetően csak 
azok az országok képesek hosszú távon működőképesek maradni, amelyek globálisan 
versenyképes termékeket tudnak előállítani. Mindez viszont azt mutatja, hogy meny-
nyire vonzó befektetési lehetőséget jelentenek a tőketulajdonosok számára. Egy polgár-
háború sújtotta ország, például, nyilvánvaló okokból nem tartozik ebbe a kategóriába.

A nem működő államokban a kormányzat nem rendelkezik azzal a képességgel, 
hogy a területe egészén biztosítsa a biztonságos fejlődés kereteit, s bizonyos esetek-
ben, pont az állam az, amely ezt a biztonságot fenyegeti. A legfontosabb feladat, hogy 
valakinek magára kell vállalnia, hogy betöltse azt a biztonsági vákuumot, amelyet az 
állam kudarca generált. A biztonság megteremtéséhez, a tényleges fegyveres erőszak 
megszüntetésén túl, a humanitárius katasztrófa kialakulásának megakadályozása 
is hozzátartozik. A humanitárius segélyek biztosítása alapvető feladat, mert például 
Szomáliában pont a segélyszállítmányok megszerzése lett a fegyveres harc új célja. 
A London School of Economics egyik fiatal kutatója nagyon találóan úgy definiálta az 
államkudarc jelenségét, mint amely azokra az államokra jellemző, amelyek nem képe-
sek kielégíteni a területükön élő emberek alapvető szükségleteit.47 Ilyen értelemben az 
államépítés és a demokratizálás első lépése és sikerének előfeltétele az alapvető emberi 
szükségletek kielégítése.

Az államépítés végső célja, ha nagyon leszűkítően értelmezzük a fogalmat, akkor az 
állam, az ország egész területére kiterjedő, kényszerítő erejének megteremtése vagy nö-
velése, vagyis a weberi értelemben vett erőszak monopóliumának biztosítása. Francis 
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Fukuyama egyik tanulmányában48 viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek pont 
ellentmondanak a demokratizálásra tett eddigi kísérletek mögött meghúzódó filozófiai 
értékek. A liberális eszmék érvényesülése és a joguralom biztosítása pont az állami erő-
szak korlátozását jelenti. Ilyen értelemben az alapvető szükségletek megteremtése nem 
lehet a demokratizálás első szakasza, hiszen annak ellentmond, de paradox módon 
mégis ez teremti meg az alapot a demokratikus állam kialakulása felé. Vagyis az állam-
építés ezen szakasza mindenképpen meg kell hogy előzze a demokrácia kialakulását. 
Fukuyama ugyanebben a tanulmányában arra is rámutat, hogy nincs igaza azoknak, 
akik azt állítják, hogy az elsietett demokratizálás véres konfliktusokhoz vezethet, mert 
a történelem inkább azt példázza, hogy inkább az államépítés, semmint a demokrati-
zálás volt erőszakos és véres.49

A nem működő államokban a biztonság megteremtésének sokszor egyetlen módja 
a külső hatalom fegyveres jelenléte. Ez könnyen érthető, hiszen az állam gyengesége 
vagy éppen az állam erőszakos cselekedetei voltak, amelyek a bukáshoz vezettek, tehát 
naiv elképzelés arra várni, hogy a helyzet magától stabilizálódjon. Szomália az állam-
kudarc „ideáltipikus” példája,50 és a bukás okát is elsősorban külső tényezőkre lehet 
visszavezetni. Az állam belső minősége természetesen hozzájárult, hogy Szomáliáról, 
már igazából az 1980-as évek közepétől, mint nem működő államról beszélhetünk, de 
az igazi bukást a hidegháború vége és az amerikai katonai segélyek visszavonása je-
lentette. A segély mindig is a kormányzat legfontosabb erőforrása volt, hogy képes le-
gyen egyensúlyozni a különböző klánok érdekei között, ezért annak csökkenése azzal 
járt, hogy a kormányzat tovább nem tudta megvédeni saját hatalmát a megerősödő 
hadurakkal szemben. Ez is mutatja: az első lépés az államépítés során, hogy az állam 
rendelkezzen azzal a képességgel, valamint a szükséges erőforrásokkal, hogy az állami 
hatalommal szemben megjelenő kihívókat megbüntesse, vagy meg tudja vásárolni.

Ráadásul azokban az országokban, amelyekben a háború megszokottá vált, az erő-
szakhoz szocializálódott társadalom önmagától nem lesz képes a békés élet kereteinek a 
megteremtésére, hiszen az emberek jelentős része gyakran ilyenkor már magából a há-
borúból él. A feladat ezért a fegyveres konfliktus megszüntetésén felül az, hogy lefegy-
verezzék, demobilizálják a szemben álló erőket, és segítsék a volt harcoló feleket vissza-
illeszkedni a békés életbe. A folyamatnak politikai, katonai, humanitárius és társadalmi 
dimenziói is vannak. Ezeket az embereket meg kell próbálni beilleszteni az új hatalmi 
struktúrába, mert a fegyverek összegyűjtésén és a fegyverkereskedelem megszüntetésén 
felül ez az egyik bevált biztosíték a konfliktus kiújulásának elkerülésére. A demobilizálás 
során munkalehetőségeket kell teremteni a volt katonáknak, és szükséges az is, hogy biz-
tosítsák az olyan kiszolgáltatott csoportok, mint a gyerekek, nők és a megnyomorodott 
emberek megélhetését. Mindez egyben a demokrácia kialakulásának az előfeltételét is 
jelenti, mert empirikusan alátámasztható tény, hogy a demokrácia csak abban az esetben 
válhat önfenntartóvá, ha minden olyan csoport és ember lehetősége és joga biztosított a 
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jobb életre, akik valamilyen oknál fogva hátrányosabban élik meg az átalakulást vagy 
az állam intézményi kereteinek a kiépülését. Ugyanígy és jórészt mindez az előző prob-
lémával is összefügg, ha a demobilizáció nem jár együtt a gazdasági fejlődéssel, és nem 
lesznek megfelelő munkahelyek, akkor a volt kombattánsok egyszerűen a feketegazda-
ság felé fordulnak, Afganisztánban ez kimutatható volt a máktermelés és kábítószer-ke-
reskedelem, Haitin pedig a bűncselekmények számának növekedésében.51

Az alapvető fizikai infrastruktúra, az utak, hidak, lakóházak és kórházak, a folyó víz 
és az áramszolgáltatás újjáépítése, valamint az aknamentesítés52 szintén az államépítés 
elsődleges feladatai közé tartoznak. Az állam ilyen irányú képességeinek hiányában a 
beavatkozó félnek kell biztosítania a megfelelő erőforrások előteremtését és koordiná-
cióját. A nem működő állami szervezet nem képes az alapvető társadalmi szükségletek 
kielégítésére, így azt is a külső félnek kell megtenni. Az állami feladatok ellátására elen-
gedhetetlen az átmeneti hatóság létrehozása. Az ENSZ ilyen irányú törekvése azokban 
a BT-határozatokban figyelhető meg, amelyek az egyes ENSZ-missziókat felállították. 
Ennek jó példája az 1244-es BT-határozat (S/Res/1244 1999), amely többek között az 
UNMIK-t hozta létre Koszovóban. A biztonság megteremtését és fenntartását célozzák 
azok a nemzetközi katonai erők is, amelyeket a konfliktus lezárását jelentő megállapo-
dásokkal együtt hoznak létre. Ilyen volt például a NATO működtette IFOR, amelyet a 
daytoni megállapodásokkal párhuzamosan hívtak életre 1995-ben, hogy az újjáépítés-
hez szükséges biztonságos környezetet megteremtse Boszniában, vagy a 2002 januárja 
óta működő ISAF (Nemzetközi Béketámogató Erők) Afganisztánban.

Az ENSZ égisze alá tartozó átmeneti hatóságok mandátuma két pólus között he-
lyezkedik el. Az UNTAC (ENSZ Átmeneti Hatóság Kambodzsában) csak ellenőrző 
szerepet látott el, míg az UNTAES (ENSZ Átmeneti Hatóság Kelet-Szlavóniában), az 
UNMIK (ENSZ Misszió Koszovóban), vagy az UNTAET (ENSZ Átmeneti Hatóság 
Kelet-Timorban) direkt kormányzást jelentett. A többi eset, mint Bosznia és Afganisz-
tán, a két végpont között helyezkedik el. A nemzetközi átmeneti adminisztráció fel-
adatai túlmutatnak az egyszerű békefenntartáson, feladatai a biztonságos környezet 
megteremtését célozzák: közbiztonság megteremtése, az alapvető civil adminisztráció 
fenntartása s az alapvető jogi intézkedések kivitelezése. Statisztikai adatok tanúsága 
szerint a béke csak azokban a konfliktus utáni helyzetekben volt tartós, ahol a külföldi 
beavatkozó fél és a helyi rendőrök száma meghaladta az ezer lakosonkénti kettő főt.53

A demokratikus intézmények megteremtése

A gazdaság és a társadalom egészséges és fenntartható működéséhez elengedhetet-
len az a keret, amelyet a lakosság körében legitimációt élvező intézmények adnak. 
Az intézményépítés több, mint „békeépítés”. Az alapvető civil adminisztráció kiépíté-
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sén felül az intézményépítés szerves részét képezi a helyi politikai intézmények, a civil 
társadalom, a jogrendszer kialakulásának elősegítése. A külső fél beavatkozása után 
az intézményépítésnek három fázisát lehet elkülöníteni. A nem működő államban elő-
ször is meg kell teremteni az alapvető adminisztráció eszközeit, a politikai konzultáció 
mechanizmusát és az alapvető közszolgáltatásokat. Létre kell hozni azokat a politikai 
és adminisztratív szerveket, amelyek lehetővé teszik a fenntartható demokratikus in-
tézmények kialakulását. Számos nem működő állam esetén a helyzet azonban nem 
indokolja a közvetlen külső beavatkozást, ilyenkor a kormányzatot segítő intézkedések 
bevezetése a bevett szokás. Például az Európai Unió vagy a Világbank és a Nemzetközi 
Valutaalap gyakorlata is ezt mutatja, nevezetesen a „jó kormányzás” propagálása, bí-
rák képzése, törvénykönyvek megalkotásában való segédkezés, a rendőrség átalakítása 
vagy a választások tisztaságának felügyelete.54

Az intézményépítés fentről lefelé haladó folyamat, de az ellentétes irány szintén be-
folyásolhatja az intézmények működésének sikerét. A társadalomban létezik a bizonyos 
intézményi formák felé artikulálódó igény, amely az intézményépítés keresleti oldalát 
jelenti. Az intézmények nem tudnak fennmaradni ezen igény vagy kereslet létezése 
nélkül. A valóságban azonban a „jó intézmények” nem minden esetben képesek arra, 
hogy megteremtsék a keresletet maguk iránt, példa erre a nem működő államok egyik 
jellemzője, hogy az „intézményi kereslet” pont a rossz intézmények iránt nyilvánul 
meg, például a gyenge kormányzatot preferáló hadurak vagy korrupt hivatalnokok 
felől. Az európai államok kialakulása során bebizonyosodott, hogy egy külső sokk is 
meg tudja teremteni a keresletet. Franciaország vagy Svédország példája is mutatja, 
ahogy a háborús fenyegetettség hatására kialakultak a centralizált intézmények, mert 
a biztonság iránti igény megteremtette a keresletet az erős központi kormány iránt, 
amely védelmet nyújt a külső fenyegetéssel szemben. Ugyanez nem működhet a fej-
lődő világban, mert az adoptálta a nyugati katonai technológiákat anélkül, hogy az 
intézményrendszer igazodott volna hozzá.55

A hidegháború után a demokrácia már nem a szovjet ideológia ellentéteként jelent 
meg, hanem olyan eszközként, amely az államkudarcokból fakadó problémák kezelé-
sére szolgál. A politikai berendezkedés erőltetett megváltoztatása elé a szovjet állam-
építési folyamat negatív példát állít ugyan, de a különböző törésvonalak mentén, mé-
lyen megosztott társadalmakban szükség van valamiféle közös identitásra, és ez lehet 
a demokratikus értékrendek iránti lojalitás. Az intézményépítés azon lépései, mint az 
átmeneti kormányzat felállítása, a választások kiírása vagy az alkotmány megalkotása, 
a demokratizálás kulcselemei. Az alkotmányban rögzített demokratikus intézmények 
társadalmi legitimációját a választások adják meg. A demokratizálás azonban nem me-
rül ki ebben, a demokrácia megteremtésének legfontosabb alapfeltétele a joguralom ér-
vényesülése. Ez érthető, hiszen az állam nem az intézményeket működtető személyzet-
ben, hanem az intézmények mögött meghúzódó eszmei valóságban, azaz a jogrendben 
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ölt testet.56 A joguralom nehezen definiálható, és leginkább annak segítségével ragad-
ható meg, ha meghatározzuk, hogy mi az, ami feltétlen részét képezi. Az alkotmány 
megalkotása, amely tartalmazza a fékek és ellensúlyok rendszerét az állami hatalom 
túlkapásaival szemben, egyfajta megoldásnak tűnhet, de önmagában nyilvánvalóan 
nem elég, hiszen például a Szovjetuniónak is volt demokratikus alkotmánya. Az alkot-
mányt ezért nem elég „megírni”, annak a társadalomban megszilárdult jogszokásokat 
kell tükröznie, amelyek legfontosabb tartópillére a törvény előtti egyenlőség, ami érte-
lemszerűen minden állami tisztségviselőre is kiterjed, hogy ne legyenek olyan embe-
rek, „akik egyenlőbbek az egyenlőknél”. A joguralom ugyanakkor azt is jelenti, hogy a 
jognak minden helyzetben felette kell állnia bármilyen önkényes hatalomnak.57 Prakti-
kusan mindez azzal jár, hogy a demokratikus intézmények kialakítása során figyelem-
be kell venni azokat az útmutatásokat és kívánalmakat, amelyeket a témával foglalkozó 
kutatók, Friedrich Hayektől, John Rawlsig, igen világosan és érthetően megfogalmaz-
tak azzal kapcsolatban, hogy milyen feltételeknek kell létezniük ahhoz, hogy egy adott 
államban a jog uralma érvényesülni tudjon.

A demokrácia kialakítását számos faktor megkönnyítheti: a joguralom, a biztonság, a 
béke, a gazdasági fejlettség, a társadalmi fejlettség, például az analfabetizmus alacsony 
foka, a fejlett középosztály, ugyanakkor elengedhetetlen tényezői az ismétlődő szabad 
és tiszta választások, az alacsony korrupció, az emberi jogok és a kisebbség jogainak 
tiszteletben tartása s a kormány társadalmi elfogadottsága. Mindezen tényezőkön felül 
a kialakult civil társadalom a legbiztosabb alapja a demokráciának. A nem működő ál-
lamokban azonban az államkudarc oka gyakran a civil társadalom hiányára vezethető 
vissza. Ilyenkor a külső hatalomnak annyi lehetősége marad, hogy közvetlenül támo-
gatja a civil csoportokat, illetve elősegíti egy olyan környezet kialakítását, mely előmoz-
dítja a civil társadalom fejlődését. Az erős civil társadalom ugyanakkor fontos tényező 
a kialakított demokratikus keretek fenntartása szempontjából, hiszen figyelembe kell 
venni, hogy a demokrácia nem a szavazókon, hanem az állampolgárokon nyugszik,58 
azaz a sikeres demokráciának nemcsak a demokratikus intézmények léte, mint a szabad 
és tiszta választások, hanem a demokrácia minősége is fontos mutatója. Továbbá az ál-
lampolgárság intézménye a joguralom és a társadalmi igazságosság megvalósulásának 
is alapkategóriája, mert az nem merül ki abban, hogy az állampolgároknak joguk van 
valamilyen formában beleszólniuk az állam működésébe. Az állampolgársághoz, abban 
definíció szerint benne foglalva, hozzákapcsolódnak kulturális, szociális, és szélesebb 
értelemben vett politikai jogok is. A kormányzat, és általában a politikai vezető réteg, a 
demokratikus versengés tulajdonságaiból fakadóan nem feltétlen képesek, vagy hajlan-
dók minden ilyen irányú, kapcsolódó dimenzióban kielégíteni minden ember igényét. 
A civil társadalom feladata pont az, hogy a politikai befolyásoló erővel nem bíró csopor-
tok számára is biztosítsa azt, amit mondjuk az egyéb politikai intézmények nem képesek. 
Ha nem működő államokról beszélünk, akkor mindez még fontosabbnak tűnik, hiszen 
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nem homogén társadalmakról van szó, és számos csoport számára nem biztosítottak 
azok az előnyök, amelyek a demokratikus állam fejlődéséből, a tranzícióból fakadnak. 
Mindezen csoportok és emberek könnyen a demokrácia ellenségeivé válhatnak, és hitü-
ket veszthetik a fejlődésben, s ez egyben az államépítés kudarcához is vezethet.

A gazdasági fejlesztés

Az államépítés elengedhetetlen része a szükséges erőforrások biztosítása. A nem műkö-
dő államnak nincsenek meg ezek az eszközei, így nemzetközi segítségre van szüksége, 
de ugyanakkor elengedhetetlen a gazdaság helyreállítása is. Ahogy a Marshall-terv si-
kere is bizonyította, a gazdasági fejlesztéssel látványos eredményeket lehet elérni az új-
jáépítés során. Az államkudarc egyik jele a gazdaság működésképtelensége. Az egyen-
lőtlen fejlődés, a korrupció és a gazdaság kriminalizálódása mind az állam kudarcához 
járulnak hozzá. Az államépítés során azokat a lépéseket kell megtenni, amelyek a nem 
jól működő gazdaság alapjait alakítják át. Az államkudarc a gazdaság szempontjából 
azt jelenti, hogy az állam nem képes gazdasági biztonságot nyújtani az állampolgára-
inak. Az ilyen állam gazdasága a világpiactól való függőséggel és strukturális hetero-
genitással jellemezhető, a demokrácia azért nem tud működni, mert az alapját nyújtó 
politikai közösség nem rendelkezik egy koherens nemzetgazdaság felett. 

A fejlesztési politikának a gazdaság fizikai helyreállítása az első feladata: a konflik-
tus során elszenvedett károk enyhítése, a tönkrement termelői kapacitás visszaállítása. 
A gazdasági fejlődést elősegítik bizonyos faktorok, amelyek megléte megkönnyíti az 
államépítő feladatát. Németország és Japán sikerét éppen ezen feltételek előzetes léte-
zése is magyarázta. Az infrastrukturális lehetőségek biztosítják az alapvető szolgálta-
tások és javak eljutását azokhoz, akiknek szükségük van rájuk. A képzett munkaerő, a 
humántőke, a társadalom innovatív kapacitása az alapja a gazdasági intézményrend-
szer fenntartásának. A gazdaság működését támogató jogi és pénzügyi intézmények 
jelenléte szintén elősegíti a fenntartható gazdasági növekedést, mert megteremti a tőke 
és a tőkejavak felhalmozásának intézményes lehetőségét.

A fenntartható gazdasági növekedés kialakulásában, a gazdasági eszközökön túl, a 
legnagyobb szerepe azonban mégis a külföldi katonai jelenlétnek van, mert az megte-
remti a biztonságos fejlődés kereteit. Bármennyire is magas a társadalomban megbújó 
innovatív hajlam, ha a magántulajdon intézményét nem biztosítja semmi. Sokkal na-
gyobb annak a valószínűsége, hogy önmagától beindul a gazdasági fejlődés egy bizton-
ságos környezetben, mint hogy, bármekkora segélyek ellenére, kialakuljon egy konflik-
tus sújtotta államban, amelyben nincsenek meg a biztonságos élet alapfeltételei.

A fejlett országok és a segélyszervezetek sokszor olyan szigorú feltételekhez kötötték a se-
gélyek folyósítását, hogy az erőszakosan felgyorsított reformok, a gazdasági nyitás és a plu-
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ralista demokrácia alapjainak lefektetése számos nem kívánt hatást is kiváltott, s ez néhány 
esetben, például Elefántcsontparton, hozzájárult az államkudarc kialakulásához. Az állam-
építés folyamatos gazdasági fejlesztést igényel, mert nem törvényszerű, hogy a szegényebb 
ország magától értetődően gyorsabban fejlődik, mint a gazdagabb. Bármennyire is vonzó az 
a segélyezési elmélet, hogy elég egy kezdeti lökést adni a gazdaságnak, nem szabad elfelej-
teni, hogy egy szegény gazdaság nem feltétlenül fog konvergálni a gazdagabbhoz.

A fejlődésgazdaságtani kutatások alapján a nemzeti fejlődés tapasztalatai világosan 
mutatják, hogy az államok belső minősége és a nemzetgazdaság helye a nemzetkö-
zi gazdaságban erőteljesen összefügg. A kudarcot vallott államok újjáépítése esetében 
kiemelt hangsúlyt kell kapnia annak, hogy sem a bezárkózás, sem pedig a túlzott libe-
ralizáció nem vezethet eredményre. A nemzetközi gazdasági viszonyokban megfigyel-
hető interdependencia miatt az autarkiára törekvő állam mind az adott állam, mind 
pedig a nemzetközi gazdaság többi szereplője szempontjából nézve kihívást jelent.59 
Igaz, hogy a megfigyelhető interdependencia a fejlett országokra nézve kedvezőbb, de 
a megoldás nem a radikális irányzatok által is követelt lekapcsolódás, hanem az aszim-
metria mérséklése.60

A gazdaság belső és külső kihívások ellenére való fejlesztése értelemszerűen nem 
egyszerű feladat, ráadásul az egyes belső problémák kialakulása pont a külső ténye-
zőknek köszönhető, és fordítva. Az alulfejlettség ördögi köréből a nem működő álla-
mok jelentős része nem tud magától kitörni, és nem megoldás a segélyek arányának 
növekedése sem, mert számos faktort figyelembe kell venni, amelyek közül olyanok is 
befolyásolják a gazdaság jövőbeli fejlődését, amelyek szempontjából a segélyek mérté-
kének növelése igenis káros. A gazdasági fejlesztés folyamatában figyelembe kell ven-
ni, hogy a legtöbb fejlődő, de minden nem működő államban a belső tőkefelhalmozás 
képessége jelentéktelen, s ez nyilvánvalóan magával hozza a befektetések korlátozott-
ságát is. A munkaerő minősége az alacsony minőségű oktatás, a kulturális szokások és 
a duális szerkezetű gazdaság miatt rendkívül gyenge. A duális szerkezetű gazdaság 
ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy a modern exportszektor és a fejletlen tradicioná-
lis gazdaságban megjelenő bármilyen tevékenység között nem alakulhat ki kapcsolat, 
azaz hiába növekszik egy ilyen ország exportja és exportbevétele, az még önmagától 
nem jelenti az egész ország számára a reményt az általános fejlődésre.61

Az aszimmetrikus interdependencia gyakorlatilag minden relációban megjelenik.  
A nem működő államok belső gazdasági minőségükből fakadóan hátrányos helyzet-
ben vannak a nemzetközi gazdaság többi szereplőjével összehasonlítva. A legfontosabb 
területek, ahol változásra van szükség, a nemzetközi kereskedelem, a tőketulajdonosi 
viszonyok, a pénzügyi kapcsolatok, elsősorban az adós-hitelezői viszony, a technológia 
transzfer, a szakosodás és munkamegosztás kialakulása.

A segélyek önmagukban nem hibáztathatók, még ha a legtöbb statisztikai adat ta-
núsítja is, hogy a segélyfüggőség tönkreteszi az ország gazdaságát. Paul Collier ösz-
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szefoglaló munkájában kimutatta, hogy a segélyek átlagosan egyszázalékos éves GDP-
növekedést hoztak a legszegényebb országokban.62 Figyelembe kell venni ugyanakkor, 
hogy a segélyek ugyanúgy viselkednek, mint más túlzott mértékben rendelkezésre álló 
erőforrás, és kimutatható, hogy, ha a segély mértéke meghaladja az ország éves GDP-
jének 16 százalékát, az már inkább káros, mint hasznos. A csökkenő hozadék törvényét 
figyelembe véve pedig szintén érthető, hogy a segély minden egyes hozzáadott egysége 
nem járhat ugyanakkora haszonnal az adott ország fejlődésére. Collier kimutatta statisz-
tikailag azt is, hogy egy polgárháborús helyzetből kilábalni igyekvő országra nagyobb 
veszély nincs is, mint a kevés, de azonnal folyósított segély.63 A segély korlátozott mér-
téke arra nem elég, hogy az országot újjá lehessen belőle építeni, de arra elég, hogy a 
fegyveres erőszakot ismét finanszírozni lehessen belőle. A korrupt és rossz kormányzás, 
ha csak segélyek állnak rendelkezésre, a legjobb esetben is csak tíz év alatt fejleszthető 
vagy befolyásolható a kívánt irányba.64 A nem működő államok esetében a feltétele-
sen nyújtott segélyek sem működhetnek, mert olyan ígéreteken alapszanak, amelyeket 
egy ilyen állam nyilvánvaló módon nem képes teljesíteni, ezért sokkal hatásosabb lenne 
utólag szabni meg a feltételeket, ez viszont a gyakorlatban nem működik. A technikai 
segítségnyújtással szintén az a baj, hogy a fejlesztők rendelkezésére álló képességeket 
igyekeznek előzetes elvárások alapján átültetni a helyi környezetbe, még ha az adott 
államnak igazából másra is lenne szüksége. Kényszeríteni pedig bizonyos változásokat 
a segélyek segítségével szintén nem lehetséges, mert a segélyezők és a segélyprogramok 
általában nem vállalják a kockázatot, hogy a várt és talán elért eredményeket megvédjék 
olyan helyzetekben például, ahol fegyveres beavatkozásra lenne szükség. 

A társadalmi kohézió növelése

Japán és Németország második világháborút követő sikeres fejlődése bizonyítja, hogy 
az államépítéshez szükséges a társadalmon belüli összetartó erő. Japán és Németország 
esetében ez a kapocs a nemzeti identitás volt. Számos esetben bebizonyosodott, hogy a 
külső erő nem képes nemzetet építeni, amennyiben a folyamat a kulturális, társadalmi 
vagy történelmi kapcsok megteremtését jelöli. Az államépítés sikerének a mércéje ter-
mészetesen az új intézmények életképessége, a fenntartható működésük alapja azon-
ban az, hogy egy relatíve egységes társadalom igényeit ki tudja elégíteni. A társadalom 
egysége csak valamiféle közös identitás alapján tartható fenn. A nemzetépítés ilyen ér-
telemben az államépítés szerves része, mert a társadalmi egység megteremtését jelöli.

A nemzetépítés radikális módszereire a történelem során számtalan példát lehet 
találni. Az erőszakos asszimiláció politikája a 19. században és 20. század elején a 
multinacionális birodalmakra, mint az Osztrák–Magyar Monarchia és a Török Biro-
dalom volt jellemző. Az asszimiláció egy olyan egyirányú beolvasztási kísérlet, mely a 
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kisebbségek elnyomásán alapul. A többségi csoport a kisebbségek rituális igazodását 
akarja kicsikarni ezzel úgy, hogy saját, magasabb rendűnek vélt intézményeit a kis-
sebségekre kényszeríti.65 Ezzel szemben a szegregáció politikája nem is kísérletezik az 
egység megteremtésével, a különböző csoportok mind funkcionális, mind faji jellegű 
elkülönítését jelenti. Ez gyakran együtt jár azzal, hogy bizonyos csoportokat a többségi 
társadalom egyszerűen kizár a „nemzetből”, megfosztva őket minden politikai és gaz-
dasági hatalomtól. A szegregált társadalmat fenntartani csak erőszak árán lehet, mint 
azt a dél-afrikai apartheidrendszer bizonyította. A kisebbségek elnyomására épül a 
többségi etnikum dominanciájának politikája is. A legtöbb esetben ez a hivatalos nyelv-
használatban jelenik meg, amikor is az állam kizárólagos hivatalos nyelve a többségi 
csoport nyelve lesz. Ez ment végbe Nagy-Britanniában az évszázadok során, amikor is 
a többségi etnikum, vagyis az angol „bürokratikusan bekebelezte” a többi etnikumot, 
ez a társadalom nyelvi összeolvadásához vezetett. A gyarmatosítás során a gyarmato-
sítók szintén ezt a gyakorlatot követték, egy domináns etnikumra építve igyekeztek 
az államszervezetet felállítani. Ruanda esetében ez katasztrofális következményekhez 
vezetett. A társadalmi egység megteremtését számtalan esetben a kisebbségek erősza-
kos eltüntetésével igyekeztek megoldani. A második világháborút követő erőszakos 
kitelepítések sorozata, a ruandai népirtás vagy Koszovóban a milosevici politika mind 
ebbe a kategóriába tartoznak.66

Érdekes kérdéseket vet fel a homogenitás megteremtésének egy másik lehetősége: 
a kisebb nemzeteknek a saját állam alakítására való törekvése. Itt a probléma: nagy a 
valószínűsége, hogy a létrejövő új államok ugyanolyan életképtelenek lesznek, mint a 
korábbiak.67 A szecesszió csak a nem működő államok számát növelné a nemzetközi 
rendszerben, továbbá az államok felbomlása nemhogy megoldaná a problémát, hanem 
még súlyosbítaná is. A belső etnikai konfliktusok nemzetközi határkonfliktusokká vál-
nának, ahogy azt az Etiópia és Eritrea között dúló állandó háborúskodás bizonyítja.

A nemzetépítés nem radikális eszközei azok, amelyek a leginkább magukban hor-
dozzák a társadalmi egység megteremtésének lehetőségét. Az elit szerepe kiemelkedő 
az identitás artikulálásában, amely a „lingua franca”, az elit köreiben használt közös 
nyelv jelentőségében is megnyilvánul. A modernizáció folyamatát az elit viselkedése 
nagyban befolyásolja. A modernizáció gyakran a nyugati értékek felvételét is jelenti, 
ezáltal nem a kognitív folyamatok, hanem a szociális kapcsok terén egységesít. A mo-
dernizáció hozzájárul a multikulturális társadalmak egységéhez. A multikulturalizmus 
eszméje hisz a különböző csoportok egyenrangúságában, és pont ez a politikai, társa-
dalmi és gazdasági egyenjogúság az amely megteremti azt a közös identitást, amely a 
multikulturalizmus intézményi kereteit fenntartó állam irányába nyilvánul meg.68

A társadalmi egység az állami intézményeken keresztül is megnyilvánulhat. A társa-
dalmat intézményi megközelítésből vizsgálva a nemzet egyenlő az állampolgársággal, 
amely a társadalmat érintő kérdésekről hozott döntésekben való jogi és politikai részvé-
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telt jelöli. Tehát az egység abban a bizalomban jelenik meg, amely a részvételt biztosító 
intézményekkel szemben fennáll. A modern világban az identitások nem kizárólagos 
jellegűek, ezért elképzelhető, hogy a hagyományos értelemben használt nemzeti iden-
titáson felül, kívül kialakul egyfajta összetartó lojalitás az állami intézmények irányába 
is, hiszen az állam az, amely védelmet adhat a saját identitás megőrzésére. Az intézmé-
nyek legfontosabb feladata, hogy tudatosítsa a társadalom tagjaiban jogaikat és kötele-
zettségeiket, vagyis az állam fenntartható működése szempontjából fontos és az egyes 
emberekre rótt feladatokat. Ha az állam intézményei olyan formában képesek allokálni 
a feladatokat, hogy az emberek képesek azokat ellátni, és nem nyilvánul meg erős igény 
az intézmények megszüntetése és átalakítása irányába, akkor az képes megerősíteni az 
államot. Ellenkező esetben viszont a bukásához járulhat hozzá a társadalmi kohézió 
hiánya. Vagyis léteznie kell a bizalomnak a társadalmon belül az állami intézmények 
irányában. A bizalom forrása pedig ilyen értelemben nem más, mint az igazságos intéz-
mények, azaz a közös igazságosság koncepciója tartja össze a közösséget.69 Pont ez ma-
gyarázhatja a német és a japán államépítés sikerét, mert olyan társadalmak jelentették 
hozzá az alapot, amelyek bíztak az új, illetve megreformált intézményekben.

A külső hatalom nem képes az egész társadalom összefoltozására, ezért csak pár 
kulcsterületre, mint például a civil társadalom kiépítése kell koncentrálnia. A nem-
zeti integrációs folyamatot elő lehet segíteni a fizikai infrastruktúra fejlesztésével is.  
A kommunikációs és közlekedési hálózatok fejlesztése elősegíti a lakosság mobilitását, 
továbbá az indusztrializáció és urbanizáció elősegíti a különböző identitású csopor-
tok keveredését és egymás iránti toleranciájának növekedését. Nehéz megítélni, hogy 
a jövőben milyen sikerrel járhatnak a „nemzetépítők”, mivel az eddigi tapasztalatok 
inkább csak arra utalnak, hogy mit nem szabad tenni, de azt nem mutatják meg pon-
tosan, hogyan kell egy nemzetépítési folyamatot kivitelezni. A világpolitikai napirend-
nek megfelelően ezen utóbbi szektor az, amely megfelelő, de néha túlzott súlyt kap az 
államépítési kísérletekben. Számtalan nem kormányzati szervezet létezik a világban, 
amelyeknek mérhetetlen mennyiségű és egymással finoman szólva sem összehangolt 
finanszírozási forrás áll rendelkezésükre, hogy a helyi civil társadalmak fejlesztésén 
keresztül hozzájáruljanak a demokratikus értékek és technikák globális terjedéséhez. 
A civil társadalom működésének vagy éppen kudarcának helyi dinamikája gyakran 
ismeretlen az államépítésben résztvevők előtt. Ma már igen sokan felismerték viszont, 
hogy a civil társadalom fejlesztése nem cél, hanem eszköz egy demokratikusabb állami 
struktúra kialakítása felé vezető úton. Tehát nem a civilszervezetek, illetve általában a 
társadalom és ezen szervezetek közötti kapcsolatokra kell koncentrálni, hanem a társa-
dalom és az állam között kialakítható intézményes csatornákra, amelyeknek természe-
tesen a civilszervezetek a legfontosabb mozgatói.70
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Milyen tanulságokat lehet levonni az államépítés 
szakaszainak meghatározásából?
A tanulmány legfőbb célja az volt, hogy először is definiálja azokat a fogalmakat, jelen-
ségeket, amelyeket a témával foglalkozó különböző tanulmányok használnak ugyan, 
de gyakran egymással ellentétes értelemben. Az államkudarcok kérdésével foglalkoz-
ni, vagy a megoldási kísérleteket keresni, azaz államépítésről értekezni, ma már nem 
szokatlan, és nem is elhanyagolt területe a nemzetközi kapcsolatoknak, köszönhetően 
elsősorban annak, hogy a nemzetközi politika a gyakorlatban is igyekszik alkalmazni a 
tapasztalatokat és az elméleti tudást.

Az államkudarcok jelensége nem új, és már több tudományterület is régóta foglalko-
zik a kérdéssel, hogy miként lehet a nem működő államokat, a gazdaság, a társadalom 
vagy a politika szempontjából működőképessé tenni. A fejlődésgazdaságtan legfőbb 
kérdése, hogy az egymástól független, de mégis interdependens nemzetgazdaságok 
között számos olyan található, amelyben nem fedezhető fel a hosszú távú és fenntart-
ható fejlődés ígérete. Mindez viszont a világgazdaság egészének a normális működését 
veszélyezteti, vagyis szükséges, hogy megtaláljuk a gyógyírt az említett államok, nem-
zetgazdaságok problémáira. A tranzitológiai szakirodalom ezzel szemben elsősorban a 
politikai szférára koncentrál, és annak lehetőségét vizsgálja, hogy miképpen válhat egy 
adott állam demokratikussá, milyen előfeltételeket kell teljesíteni, hogy a zavartalan 
jövőbeli fejlődés biztosítva legyen. Az egyre önállóbbá váló „államkudarcok tudomá-
nya” némiképp igyekszik ötvözni az előbbi két diszciplína megállapításait, de az egyes 
szerzők túlságosan leszűkítő magyarázatokat adnak, így értelemszerűen az általuk ja-
vasolt megoldási kísérletek sem veszik kellőképpen figyelembe azt a tényt, hogy az 
államépítés hosszú, és többszörösen összetett folyamat.

A BIEN modell elsődleges célja volt, hogy összefoglalja az említett tudományterüle-
tek eredményeit, és konstruktivista módon alternatív megoldási kísérletet javasoljon. 
A modell figyelembe veszi a téma összetettségét, és az egyes tudományterületeken be-
lül felvetődő kérdéseket egy másik területről átvett módszertan vagy eredmény segít-
ségével is magyarázza. Mint ahogy a tanulmány bemutatni igyekezett, az államépítés 
egyszerre szakaszos és fokozatos folyamat, azaz a vita végére nem lehet pontot tenni. 
Annyiban azért mégis előrébb tartunk, hogy kijelenthető: létezik előfeltétele a fenntart-
ható fejlődésnek, ami a biztonságos élet alapfeltételeinek a létezését jelenti. Teljesen 
érthető, hogy amíg egy országban háború zajlik, addig felesleges azzal a problémával 
foglalkozni, hogy például a parlament nem működik, vagy hogy az alkotmányban ki-
nyilvánított alapvető jogok sérülnek. De háborúban a gazdaság sem fejlődhet, mert 
szükségszerűen elmaradnak mind a belföldi, mind a külföldi befektetések. Így világos, 
hogy a demokrácia kialakulásának nem a gazdasági fejlettség vagy fejlődés, hanem 
a biztonságos környezet az előfeltétele. Ebben az értelemben az államépítés két sza-



652009. tavasz

Az államépítés folyamatának modellezése: fokozatos vagy szakaszos folyamat?

kaszra osztható: az elsőben biztosítani kell, hogy az alapvető emberi szükségletek ki 
legyenek elégítve, vagyis biztonságot kell teremteni, a második szakaszban pedig sor 
kerülhet a gazdaság vagy a demokrácia fejlődésére. A második szakasz viszont nem 
szakaszos folyamat, mert nem lehet egyértelmű időbeli sorrendet állítani a hátralévő 
feladatok között. Logikailag megalapozottnak tűnik, hogy a sorrendet az intézmények 
kiépülése, a gazdasági fejlődés és a társadalmi kohézió növekedése jelentse, de a való-
ságban mindez számtalan formában megvalósulhat. Az alapvető hipotézis inkább az, 
hogy mindezek a dimenziók önmagukban nem tudnak hosszú távon fejlődni, egyszer-
re és fokozatosan van szükség mindegyikben pozitív változásra. Logikailag levezethe-
tő, hogy az intézmények kialakulása után lehet csak számítani fenntartható gazdasági 
fejlődésre, hiszen a befektetések elmaradnak egy nem kiszámítható intézményi kör-
nyezetben. A gazdasági fejlődés pedig hozzájárulhat a társadalmon belüli törésvonalak 
átstrukturálódásához, s ez egyben a kohézió növekedését is magával hozhatja. 

Összegzés 

Röviden összevetve a modell tanulságait és a létező szakirodalom megállapításait kije-
lenthető, hogy a szakirodalomban nincs egységes definíció az államépítés-nemzetépí-
tés terminológiát tekintve. Az amerikai szóhasználatnak megfelelően nemzetépítésnek 
nevezett folyamat ténylegesen nem a nemzet építéséről szól, sokkal inkább az állam 
újjá- vagy felépítését jelenti. Az államépítés, mint a modell is mutatja, összetett, egy-
szerre szakaszos és fokozatos folyamat. A biztonság megteremtése az államépítés alap-
ja, hiszen ezen alapvető szükséglet nélkül értelmetlen a hosszú távú tervezés. A tapasz-
talatok azt mutatják a belső fegyveres konfliktusokkal küszködő országok esetében, 
hogy robusztus katonai jelenlét szükséges azoknak az erőknek a kordában tartására, 
amelyek a nem működő állami struktúra fenntartásában érdekeltek. Az intézmény-
építés egyben demokratizálást is jelent, mert a demokráciához működő demokratikus 
intézményekre van szükség. Sok államépítési kísérleten, illetve elméleti törekvésen ér-
ződik az államépítés és a demokratizálás egyenlővé tételének a szándéka, ami azért 
aggályos, mert a világ nagy része ebben bújtatott amerikanizálást vél felfedezni. Szük-
ség van a demokratikus intézményrendszer hosszú távú működésére, mert a demok-
ratikus berendezkedésű társadalom rendelkezik intézményesített konfliktusmegoldó 
és visszacsatolási mechanizmusokkal. A gazdasági fejlesztés egyértelműen azoknak az 
erőforrásoknak a biztosítását jelenti, amelyek szükségesek az államépítéshez. Fenntart-
ható gazdasági növekedés nélkül a folyamat nem képes önjáróvá válni. Figyelembe kell 
venni továbbá, hogy ha az állam kialakulása, valamilyen sajátos eset folytán, egybeesne 
a nemzet kialakulásával, akkor azt sokkal inkább lehetne a szerencsének, mintsem a 
tudatos tervezésnek tulajdonítani. Az állam fenntartható működéséhez azonban egy-
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séges társadalmi bázisra van szükség, tehát igény van egyfajta nemzetépítésre, amely 
azonban nem a nemzet felépítését jelenti, sokkal inkább egy olyan egységes környezet 
kialakítását, amelynek keretein belül az eltérő etnikai, vallási és kulturális közösségek 
a különbségeik ellenére is együtt tudnak élni.

Az eddigi munkák, amelyek a demokratizálásról szóltak, nem említették az állam-
építést sem mint eszközt, sem mint célt, az államépítés lehetőségeit boncolgató tanul-
mányok viszont nem szenteltek sok figyelmet a demokrácia kialakulása vagy kialakítá-
sa feltételeinek, azt adott, független változóként kezelték. Az államépítés folyamatának 
vizsgálata egyben rámutat arra is: azon kívül, hogy egyszerre szakaszos és fokozatos, 
egyben a demokratizálást és a gazdasági fejlődést is jelenti, azaz összekapcsolódik 
benne a fejlődésgazdaságtan, a tranzitológia és az államkudarcok tudományterülete.  
Az államépítés célja nem a demokrácia elérése, hanem egy olyan állami struktúra és 
intézményrendszer kialakítása, amely demokratikusan működik.
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Résumé

Modeling the Statebuilding-process

Due to the simultaneous terrorist attacks in 2001, analyzing the causes and consequenc-
es of state failure became a popular topic. The literature of state-failures analyzes state-
building as a possible solution that could address the problem. However, it has to be 
kept in mind that the process of statebuilding is complex and context-dependent. The 
statebuilding – and not nation-building as it appears often in the literature – covers 
simultaneously more dimensions: establishing secure environment, enhancing the so-
cietal cohesion, institution building, democracy building, and creating opportunity for 
sustainable development. The goal of the present study is to rethink the question and 
problem of state-failure and statebuilding through using the nexus among state failure 
studies, transitology and development economics. This new aspect would reveal new 
perspectives that could also help to answer questions such as whether state-building is 
a prerequisite of democracy?

The goal of the BIEN model, which is introduced in this study, is to summarize the 
lessons collected from the above-mentioned disciplines and to suggest a solution for the 
problem of failed states in a constructivist manner. As the model shows, state-building 
is a simultaneously sequenced and gradual process. State-building has two sequences: 
first, the basic human needs have to be met; second, democracy, economy and society 
have to develop hand-in-hand gradually. It also seems to be formally valid that in the 
second sequence the logical order is as follows: institution building, economic develop-
ment and nation building. The final hypothesis is that these dimensions cannot develop 
separately because there is a need for positive change in each of them.


