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Spanyolország részvétele a nemzetközi szervezetek 
biztonsági és védelmi kezdeményezéseiben
Zoltán Márta

Bevezetés

A XX. század második felétől – a kétpólusú világrend, a kelet–nyugati szembenál-
lás megszűnését követően – megváltoztak és több esetben kibővültek a fegyve-
res erők, ezen belül a hadseregek rendeltetése és feladatai. Nemzeti feladataik 

mellett  (nemzeti szuverenitás, terület- és határvédelem) egyre aktívabb és jelentősebb 
szerepet kell vállalniuk nemzetközi színtéren, nemzetközi szervezetekben, mint az Eu-
rópai Unió és a NATO szervezetei, parancsnokságai (tervezés, szervezés, irányítás), és a 
„terepen”, a nemzetközi, többnemzetű háborús és nem háborús műveletekben.

Ezek az új feladatok jelentős változásokat, reformokat tett ek szükségessé mind a 
haderők jellege, állománya, összetétele, jellemzői, területi elrendezése stb., mind esz-
közparkjukat tekintve, valamint a koncepciók, eljárásrend, kommunikáció stb. terén 
is. Mindez igaz a spanyol haderőre is: hagyományos rendeltetése mellé hazai területen 
külön speciális egység (Unidad Militar de Emergencia, UME) felállításával feladatul kapta 
a katasztrófavédelemben való rendeltetésszerű részvételt, valamint jelentős rendezvé-
nyek, események, nemzetközi találkozók, versenyek stb. biztosításában is fontos szere-
pe van.

Spanyolország a XX. század jelentős részében politikai és gazdasági elszigeteltségben 
élt. Az európai államokat megrázó nagy háborúkban (1870, I. és II. világháború) semle-
ges maradt. A spanyol fegyveres erők a belső biztonság fenntartásának eszközei voltak, 
és politikai szerepvállalásaikról voltak „híresek”. E tényezők miatt  a spanyol népben 
egyrészt sajátos kép alakult ki a fegyveres testületről, másrészt hosszú ideig sajátosan 
viszonyultak a katonai, nemzetvédelmi, biztonsági kérdésekhez. A polgárháború után 
a megbékélésre és a békére való felhívás – különösen az 1960-as évektől kezdve –, majd 
a demokratikus átmenet idején (1975–1981) folytatott  erős kampány a problémák békés 
eszközökkel való rendezése érdekében (még a terrorizmust illetően is), nagy befolyás-
sal volt a spanyolokra. János Károly király trónra lépésekor (1975. november) a spanyol 
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külpolitikában több nyitott  katonai kérdés borzolta a kedélyeket: (Spanyol-) Szahara 
kérdése, a nehezen haladó spanyol–amerikai tárgyalások a kétoldalú szerződés meg-
hosszabbításáról, a Gibraltár-vita, és nem utolsó sorban az Európai Közösség kirekesztő 
magatartása Spanyolországgal szemben.

A demokratikus átmenet idején/után azonban Spanyolország fokozatosan belépett  
azokba a nemzetközi szervezetekbe, amelyekben a spanyol politikai, gazdasági, tár-
sadalmi, biztonsági és a védelmi kérdések is szerepet kapnak. Mára megerősödött  a 
nemzeti + az európai + a szövetséges keretek között  érvényre jutó védelem-tudatosság. 
Ma a polgárok általában pozitívan értékelik a fegyveres erők tevékenységét, ugyan-
akkor elítélnek, visszautasítanak minden erőszakot és háborús fellépést, ide értve a 
szövetségesek beavatkozását az Öböl-háborúba, illetve tevékenységüket Koszovóban 
és Afganisztánban.1

A fegyveres erőkben lezajlott /zajló átalakulás szükséges volt ahhoz, hogy aktívabban 
és hatékonyan tudjanak részt vállalni a béke, illetve a biztonság növeléséért folytatott  
nemzetközi vagy több nemzet együtt működésében végzett  műveletekben. A koalíci-
ón belüli és a különböző haderők között i együtt működési képesség javítása érdekében 
szervezett  közös gyakorlatokon való részvételhez Spanyolországnak is ki kellett  fejlesz-
tenie a főbb európai és az Észak-atlanti Szövetségen belüli partnerekével összeegyez-
tethető vagy akár megegyező struktúrákat, eljárásokat. Ugyanígy fejlesztenie kellett  a 
különböző haderőnemek között i együtt működést is.

Az 1991-es Öböl-háborúban való részvétel hatásai
a spanyol haderőfejlesztésre

Spanyolország számára az Öböl-háború az első alkalom volt arra, hogy – egy évszá-
zadnyi távollét után – újból a nemzetközi porondra lépjen. A spanyol fegyveres erők, 
elsősorban a haditengerészet, először vett ek részt nemzetközi, koalíciós műveletek-
ben. A háborút követően, a többi nyugati országban megfogalmazott  új katonai stra-
tégiákhoz hasonlóan, a spanyol Védelem Fehér Könyve2 is tükrözte a háborúból levont 
tanulságokat. Új prioritásként megjelent a válságok és konfl iktusok megelőzése; a szál-
lítás fontossága (vagyis az a képesség, hogy nagy távolságra tudjanak jelentős erőket 
– csapatokat, vezetési, harci- és támogatóeszközöket – kitelepíteni); valamint, harmadik 
elemként, a védelem – ami a határait veszélyeztető, jelentősebb fenyegetés híján, az ál-
talános biztonság irányába fejlődik. Az Öböl-háború utáni új stratégia a határozott  dip-
lomáciai lépéseket helyezte előtérbe, amelyhez a lehető legalacsonyabb szinten tartott  
erő alkalmazása is társul.

Az ott hontól távoli területen való bevetés, a nagy távolságok igen bonyolult logisz-
tikai feladatot, egyútt al megoldandó problémákat vetett ek fel. A spanyol fl ott a mind a 
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Perzsa-öbölbe, mind a Vörös-tengerre vezényelt hajókat. A nagy távolság és a Nyugat-
európai Unió (NYEU) intenzív tevékenysége nagyfokú koordinációt igényelt az em-
bargó és a logisztikai egységek biztosítása terén. Több mint tíz hónapos jelenlét alatt  
négy tengerészeti csoportosítás, tizenegy hadihajó, ötezer-négyszáz embargó-ellenőr-
zési feladat, kétszáznál több gyanús hajó átvizsgálása – ez a spanyol mérleg. Egyútt al a 
„belépő” az Öböl-háborút követő nemzetközi missziókban való spanyol részvételhez. 
Spanyolország megtapasztalhatt a, hogy a spanyol erők képesek éles, valós szituációban 
is hazájuktól távoli hadszíntéren más nemzetekkel együtt működni, és ennek megfele-
lően tevékenységi módjukat átalakítani.3

Ugyanakkor az új nemzetközi környezet olyan azonnal alkalmazható, professzioná-
lis erőket tesz szükségessé, amelyekben a kohézió már a bevetés előtt  kialakult, és ame-
lyek igen gyorsan képesek egy nemzetközi hadrendbe integrálódni, továbbá az egyre 
bonyolultabb, fejlett ebb haditechnikai eszközöket működtetni. Nyilvánvalóvá vált Spa-
nyolország számára is, hogy át kell alakítania a fegyveres erőket: át kell térnie a hiva-
tásos hadseregre, másrészt meg kell oldania a szárazföldi erők nagy távolságra való 
kiszállíthatóságát és bevethetőségét. Az Öböl-háború idején csak az ejtőernyősdandár 
és a Légió (La Legión) hivatásos, szerződéses katonái álltak rendelkezésre. A megfelelő 
váltáshoz és a folyamatosság biztosításához több ilyen állományt kellett  biztosítani.

Az Öböl-háborúban való spanyol részvétel egy másik hosszú távú következménye, 
hogy törvényben rögzített ék: a spanyol részvételről, annak módjáról, mértékéről kizá-
rólag a Cortes dönt – vagyis ez politikai döntés, és így van választási lehetőség. Kor-
látozni és ellenőrizni lehet a katonai részvételt anélkül, hogy az előre befolyásolná a 
jövőbeni döntéseket.

Ugyanakkor, az Öböl-háború – a tömegtájékoztatási eszközök híradásain keresztül – 
a társadalom szinte valamennyi területét érintett e: a mérnöki, orvosi, kommunikációs, 
gazdasági, etikai, környezeti problémák kiemelése miatt  a konfl iktus már nemcsak ka-
tonai kérdés maradt, hanem mindenkit érintett . S ez a további műveletekben már jóté-
konyan éreztett e hatását: Boszniában, Albániában, Mozambikban, Koszovóban stb. ön-
kéntesek, alternatív szolgálatosok, közszolgálatosok is rendszeresen tevékenykednek.4

Az Öböl-háború után a siíta és kurd lázadók elleni iraki megtorlás óriási menekült-
áradatot indított  el Irak északi határa felé, ahol a magas hegyek, a rendkívül zord tél, a 
fedél- és élelemhiány miatt  humanitárius katasztrófa fenyegetett . Az ENSZ és a NYEU 
határozata alapján, amerikai segítséggel létrehoztak egy biztonsági sávot. Spanyolor-
szág úgy döntött , hogy részt vesz a Provide Comfort műveletben: kitelepített ek egy har-
cászati csoportosítást (ejtőernyős, műszaki, helikopter-, orvosi, híradó- és ellátó csopor-
tokkal), amely a spanyol szárazföldi erők első valódi kitelepítését jelentett e, hazájuktól 
négyezer kilométerre. Feladataik között  szerepelt a spanyol humanitárius segély célba 
jutt atása, biztosítás, orvosi segítségnyújtás; ellenőrző pontok felállítása, menekültt ábor 
építése; kitelepítés; logisztikai, ellátó és összekötő feladatok. Rengeteg segély gyűlt 
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össze, amelynek kiszállítása – a katonai erők és a humanitárius, valamint a nem kor-
mányzati szervezetek ellátása, támogatása mellett  – igen jó szervezést igényelt.

A spanyol erők igen gyorsan képesek voltak a NATO-eljárások adaptálására, és az erők 
nagy távolságra való kiszállítása, kitelepítése rövid időn belül – valamennyi szállítókapa-
citás (légi, tengeri, szárazföldi) kombinálásával egy hét alatt  – megtörtént. A csoportosí-
tást alkotó sokféle – harci, biztosító, szak-, légi szállító, összekötő, híradó-, logisztikai – cso-
port rendkívül hatékonyan tudott  megfelelni a sokféle feladatnak. Ez megalapozta az 
azóta alapelvnek számító, a gyorsan változó, fejlődő körülményekhez és feladatokhoz 
rugalmasan alkalmazható moduláris szervezet kialakítását.

A spanyolok hagyományosan jó kapcsolatt eremtő képessége jelentős szerepet ját-
szott  abban, hogy a spanyol katonák gyorsan, nagyon jó kapcsolatot tudtak kialakítani 
mind a helyi lakossággal, mind a többi nemzet katonáival. Az Öböl-háborúban való 
aktívabb spanyol szerepvállalást illetően Felipe González akkori kormányfő Madrid-
ban, a Fundación Ortega y Gasset 1990. október 18–20-án tartott  konferenciáján kĳ elen-
tett e: „Nem folytatható tovább a hagyományos biztonsági politika, amely nem osztozott  
Európa védelmében vagy közömbös magatartást tanúsított  a konfl iktusok megoldását 
illetően. Nem támogatom Spanyolország izolációját.”5

Az Öböl-háborúban Spanyolország, az arab világhoz fűződő kapcsolatai miatt  csak 
szerény és feltételekhez kötött  részvételt vállalt: a spanyol erők nem folytathatt ak köz-
vetlen harctevékenységet, és nem vezényeltek szárazföldi erőket a térségbe. Három 
spanyol hadihajó vett  részt az ENSZ-embargó ellenőrzésében: háromezer ellenőrzést 
hajtott ak végre, valamint logisztikai segítséget nyújtott ak Franciaországnak, Nagy-Bri-
tanniának, Törökországnak és az Egyesült Államoknak. Az USA légi szállításainak 
35%-a spanyol támaszpontok érintésével jutott  el az Öbölbe, a B-52-es repülők három-
száz bevetésre a Morón légitámaszpontról indultak, valamint kétszázharminc ameri-
kai hajó érkezett  spanyol kikötőkbe.

A spanyol közvélemény-kutatások szerint Spanyolország nemzetközi feladatvállalása 
növelte a fegyveres erők és általuk az ország presztízsét (54%), de szükségesnek tartják 
a saját elrett entő nemzeti erő fenntartását is.6 Felértékelődött  a fegyveres erők szerepe 
az állam külpolitikájának eszközeként is, hiszen abban a biztonság- és védelempoliti-
ka egyre jelentősebb szerepet játszik. Ezért rendeltetése ma már szélesebb körű, mint a 
hagyományos nemzeti terület, szuverenitás és függetlenség védelme; felülkerekedik a 
nemzetközi dimenzió. Ugyanakkor nem hanyagolható el a hagyományos rendeltetésre 
való felkészítés, illetve kapacitás megőrzése sem.7 „Az új védelmi politika célja megvé-
deni magunkat az erőszaktól, a terrorizmustól és a fegyveres erők segítségével kiter-
jeszteni a békét. A spanyol társadalomnak meg kell értenie, hogy a védelem, biztonság, 
fejlődés és jólét összefüggnek. Ez a törekvés jelenik meg a védelemkultúra (ápolás) ösz-
tönzésében is.”8 A védelemkultúra (művelés) segít megérteni és megfelelően támogatni 
a fegyveres erők tevékenységét, a védelem egész rendszerét.
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Hármas elkötelezettség

Történelmi, kulturális és geostratégiai helyzeténél fogva Spanyolország nyugati elköte-
lezett sége hármas irányultságú: európai, mediterrán és atlanti.

I. Európai elkötelezett sége értelmében Spanyolország támogatja az európai identitás, 
közös biztonság- és védelempolitika kiépítését, mindazon erőfeszítéseket, amelyek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az Európai Unió olyan civil és katonai eszközökkel (képessé-
gekkel) rendelkezzen, amelyek lehetővé teszik aktív és autonóm beavatkozását a vál-
ságok, konfl iktusok megelőzésébe, illetve megoldásába a béke, valamint a nemzetközi 
biztonság megőrzése érdekében, az ENSZ alapokmányában foglaltak szerint.9

1994-ben beléptek az Eurohadtestbe (később: Európai Gyorsreagálású Erők), majd az 
1995-ben a petersbergi feladatokra – azaz humanitárius, békehelyreállító, válságkeze-
lő és békekikényszerítő feladatokra – létrehozott  Európai Erőkbe. Spanyolország részt 
vesz mind az EUROFOR (európai szárazföldi erő), mind az EUROMARFOR (európai 
tengeri erő) szervezetében.

Az EUROFOR 1998-tól operatív (az EOLO’98/II gyakorlat óta). Első parancsnoka egy 
spanyol hadosztálytábornok volt. A spanyol hozzájárulás dandárszintű katonai erő, 
melyet eddig több helyen alkalmaztak már. Például: a KFOR Albániában, a Concordia 
Művelet Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban. 2003-ban átalakult Európai Gyors 
Operatív Erővé.

Az EUROMARFOR légi-, tengeri és partraszálló képességekkel rendelkezik. 1996. 
áprilisban aktiválták Palma de Mallorcán. Első parancsnoka egy spanyol admirális volt. 
Első főparancsnoksága (CG, angolul: HQ) a Rota légi bázison (Madrid mellett ) települt. 
2002 októberében a terrorizmus elleni harcra a mediterrán térségben egy harcászati 
csoportot aktivált, ez volt az első valós alkalmazása, és ez volt az első, tisztán európai 
koalíció által kezdeményezett  katonai akció.

A légvédelem, légi utántöltés és katonai légi szállítás terén az együtt működési ké-
pesség javítása érdekében 1995 júniusában létrehozott  (ezredszintű) Európai Légi Cso-
porthoz10 Franciaország és Nagy-Britannia mellett  Spanyol-, valamint Olaszország 
1998-ban, Németország, Belgium, illetve Hollandia később csatlakozott . Három spa-
nyol vezérkari tiszt dolgozik a parancsnokságon.

Az EUGENDFOR (Európai Csendőrség) létrehozásáról – a 2003-ban Rómában tett  
francia javaslatot követően – Spanyolország, Olaszország, Portugália, Hollandia, Fran-
ciaország a 2004-ben, Noordwĳ kben tartott  tanácskozáson állapodott  meg. Olyan orszá-
gok a tagjai, amelyekben katonai jellegű rendőrség is létezik. 2006. januárban felállítot-
ták a főparancsnokságot Vicenzában, majd annak kipróbálására áprilisban „EGEX-06” 
gyakorlatot tartott ak Spanyolországban (Valdemoro), 25–25 fővel. A szervezetet azzal 
a céllal hozták létre, hogy külföldi válságok esetén bevethessék a katonailag szervezett  
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rendfenntartókat. Egy hónap alatt  nyolcszáz, hosszabb felkészülési idő esetén kétezer-
háromszáz csendőr mozgósítható. Elsősorban az Európai Unió rendelkezésére áll, de 
más nemzetközi szervezetek is kérhetik segítségét, mint például az ENSZ, a NATO, az 
EBESZ vagy az Afrikai Unió.11

A Spanyol–olasz Kétéltű Erők12 felállítását 1997 szeptemberében, a bolognai közös 
nyilatkozatban határozták el, s az 1998-as barcelonai konferencián aktiválták. A spa-
nyol felajánlott  erők: Távol Bevethető Flott a-Csoport, tengerészgyalogos-dandár. Hétfős 
spanyol személyzet dolgozik állandóan az olasz vezérkarban.

Az ENSZ SHIRBRIG nevű, többnemzetű dandárját dán kezdeményezésre, 1996 decem-
berében hozták létre. Húsz olyan kis és közepes tagország alkotja, amelyeknek van 
tapasztalatuk a békefenntartásban és képesek fi nanszírozni saját műveleteiket. A Biz-
tonsági Tanács VI. cikkelye szerinti és – a főtitkár kérésére – humanitárius feladatokat 
lát el. Parancsnokságból és poolokból áll. Spanyolország 2003 óta integrálódott , teljesen 
szárazföldi erőkkel: egy páncélos felderítő század és tábori kórház + nemzeti támogató 
elem alkotja a spanyol poolt.

II. A kétpólusú világrend megszűnésével az európai biztonság kritikus színtere a kon-
tinens közepéről más régiókba tevődött  át. Ma a stratégiai kihívások egyik fő területe a 
mediterrán térség, ahol az etnikai, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi stb. sok-
féleség, a felgyülemlő feszültség, a kialakuló válsággócok és a terrorizmus kockázatot 
jelent egész Európa, de első vonalban Spanyolország számára.

Spanyolországot a Földközi-tenger két partja (Európa és a tenger déli partjának ál-
lamai) között i földrajzi elhelyezkedése, valamint a déli part, azaz az Észak-Afrika or-
szágaival kialakult hagyományos kapcsolatai, történelmi, földrajzi, kulturális, gazda-
sági stb. kötődése párbeszéd, együtt működési politika kialakítására ösztönzik. Éppen 
ezért, a spanyol kül- és védelempolitika a gazdasági, migrációs, társadalmi, kulturális, 
fejlesztési, biztonsági, politikai együtt működés területén minden, a térségre irányuló 
kezdeményezést támogat.

A mediterrán térség stabilitása és biztonsága érdekében az észak-afrikai Maghreb-
országokkal kialakított  jó kapcsolatokat ápolják, és az együtt működést erősítik a kétol-
dalú együtt működési, védelmi és katonai egyezmények is. Spanyolország az európai 
külügyminiszterek barcelonai csúcstalálkozóján (1995. november 27–28.), majd a máltai 
találkozón (1997) is azt hangsúlyozta, hogy az európai országoknak tudomásul kell 
venniük, hogy a térség, azaz a Földközi-tenger mindkét partjának gazdasági, politikai 
és szociális problémái közös kihívást jelentenek, amelyre közös és összehangolt választ 
kell keresni.

A barcelonai nyilatkozatot tizenöt európai uniós és tizenkét társult ország írta alá. 
Ezzel intézményessé vált a kapcsolatrendszer a két „part” között . A nyilatkozat multi-
laterális keretet adott  az együtt működésre három nagy témakörben: az EU és a többi, 



2010. ősz 195

Spanyolország részvétele a nemzetközi szervezetek biztonsági és védelmi kezdeményezéseiben

egymástól független, autonóm partner között i politikai-biztonságpolitikai, gazdasá-
gi-pénzügyi és kulturális-társadalmi területeken. Az Európai Unió spanyol elnöksége 
alatt  sikerült egy akciótervet elfogadniuk a politikai párbeszéd és biztonság erősítése, 
továbbá a nemzetközi terrorizmus elleni harc érdekében történő kezdeményezésekre.13

A NATO 1994 januárjában, az állam- és kormányfők brüsszeli értekezletén spanyol 
javaslatra kezdett  a Földközi-tenger déli partjának országaival párbeszédet. Ennek célja 
a térség biztonságának és stabilitásának, egymás megismerésének az elősegítése. Há-
rom területet jelöltek meg az együtt működésre: tudományos kutatás, biztonság- és vé-
delempolitikai szakemberek képzése, valamint polgári védelmi tervezés.

A madridi csúcstalálkozón (1997. július) a Mediterrán Párbeszédet a szövetség egyik, 
prioritást élvező céljaként deklarálták. A szövetségesek és a társult országok között i poli-
tikai, biztonsági kérdések, együtt működési tevékenységek stb. vitafórumaként megala-
kított ák a Mediterrán Együtt működési Csoportot. A NATO által felajánlott  programok 
és tanfolyamok, szemináriumok (fegyverzetellenőrzés, civil–katonai együtt működés, 
leszerelés és békefenntartás, polgári védelmi tervezés stb.) azonban nem túlságosan 
vonzóak, ráadásul a tanfolyamok önköltségesek.

1998-ban kialakított ák a nagykövetségi kapcsolatláncot, a szövetség és a társult or-
szágok között i kapcsolatt artás biztosítására. Spanyolország Mauritániában működő 
nagykövetsége vállalta a kontaktpont szerepét a 2005–2006-os ciklusban.14

Spanyolország 1999. november 5-én írta alá az ENSZ Tartalék Erőkben15 való rész-
vételről szóló megállapodást. Ebben egy lövész- (gyalogos-) dandárral (háromezer 
fő), egy harci repülőszázaddal (négy repülő és ötven fő), huszonegy vezérkari tisztt el, 
negyvenhat katonai megfi gyelővel és a főparancsnokságon dolgozó tíz tisztt el, illetve 
tiszthelyett essel vesz részt. Azonban Spanyolország is fenntartja magának azt a jogot, 
hogy minden estben eldöntse, részt vesz-e a műveletben, vagy távol marad.

Az 1/2004-es Nemzetvédelmi Direktíva hangsúlyozta, hogy a mediterrán térség 
egyetlen geostratégiai egységnek tekinthető, és földrajzi közelsége miatt  a két part kö-
zött  tapasztalható gazdasági, demográfi ai és kulturális feszültségek Spanyolországot 
közelről érintik. Az illegális bevándorlási hullámok és a különböző intenzitású konf-
liktusok kockázatát az északi part fejlett ebb, gazdagabb országainak összehangolt cse-
lekvési tervekkel – pl. a helyi gazdasági fejlődést, illetve kezdeményezéseket ösztönző 
pénzügyi segítséggel, a kölcsönös bizalmat, továbbá a biztonság- és védelempolitika 
átláthatóságát erősítő politikai intézkedésekkel – kell kivédeniük. Egyre szorosabb az 
együtt működés a határokon átnyúló, olyan közös fenyegetések ellen, mint a kábítószer-
kereskedelem, az illegális vándorlás, terrorizmus stb., amelyekre közös megoldást kell 
találni. Ennek érdekében erősítik a rendőri és igazságügyi együtt működést, az infor-
mációcserét és az összehangolt akciókat.

Spanyolország az Algériához és Marokkóhoz fűződő külön-külön jó kapcsolata 
miatt  sürgett e, hogy a két ország egymás között  is rendezze kapcsolatait. Ami pedig 
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Nyugat-Szahara problémáját illeti, Spanyolország aktív politikát folytat e kérdésben, hi-
szen annak immár harminc éve megoldatlan helyzete16 is nehezíti a Maghreb-országok 
integrációját.

2004 júliusában Párizs új kezdeményezéssel állt elő a nyugat-mediterrán térség biz-
tonságának növelése érdekében. A Mediterrán Párbeszédet először 4+3 ország – Fran-
ciaország, Olaszország, Portugália, Spanyolország + Marokkó, Algéria és Tunézia – írta 
alá, majd csatlakozott  hozzá Málta és Líbia, illetve Mauritánia is. Az „5+5” kezdemé-
nyezés katonai szempontból elemezte a biztonság és védelem kérdéseit,17 úgymint: a 
fegyveres erők lehetséges részvétele a tengeri (forgalom) ellenőrzés, a polgári védelem, 
a légi biztonság, a katasztrófa-elhárítás stb. terén.18

III. Az atlanti irányultság Spanyolország számára kett ős: egyrészt történelmi és kultu-
rális kapcsolata a latin-amerikai országokkal, másrészt az Észak-Amerikával 1953 óta 
érvényben lévő együtt működési egyezmény, majd a NATO-tagság is a közös biztonság-
politikai törekvésekre, a térségre irányuló különös érdeklődésre predesztinálja.

A latin-amerikai népekkel megélt három évszázados közös történelem (a Spanyol 
Monarchia ideje), a közös nyelv és közös nyelvű kultúra, a történelmi közösség és kö-
zelség Spanyolországot arra ösztönzi, hogy igyekezzen az Európai Unió és az amerikai 
kontinens között i szálakat erősíteni. Az ibér-amerikai országok gazdasági és társadal-
mi problémái Spanyolországot élénken foglalkoztatják, a kétoldalú, illetve regionális 
együtt működés keresésére ösztönzik. A térség biztonságának erősítése érdekében Spa-
nyolország aktívan részt vesz a régióban kezdeményezett  humanitárius és béketeremtő 
műveletekben. A spanyol védelempolitika számára Ibér-Amerika kiemelt terület.19 Já-
nos Károly király is sokat tesz e kapcsolatok fejlődéséért. A latin-amerikai országokban 
tett  látogatásai, a különböző szervezetek csúcstalálkozóin való részvétele és a „testvér-
népek” problémái iránt megnyilvánuló, nagyfokú érzékenysége, valamint a támogatá-
sok jól bizonyítják elkötelezett ségét a térség iránt.20

Spanyolország ösztönzi a spanyol–latin-amerikai együtt gondolkodást katonai, biz-
tonsági, védelmi téren is, mint pl. a hírszerzés, a védelempolitika, az információcsere 
erősítése. Szeretné, ha erősödnének a Latin-Amerikába irányuló humanitárius segít-
ségnyújtási akciók, hiszen a térséget számos természeti katasztrófa sújtott a az elmúlt 
időszakban. E téren fontos lenne a közös tudományos megfi gyelések, katasztrófaku-
tatások, előrejelzés, riasztórendszer, megelőző tevékenységek, akciók koordinálása. 
A latin-amerikai országokkal ápolt hagyományos kapcsolatait erősíti a különböző bé-
kemissziókban való közös fellépés, közös munka, valamint a kábítószer, a szervezett  
bűnözés és környezetszennyezés elleni küzdelemben a (spanyol) nemzeti erőforrások 
függvényében vállalt lojális együtt működés.21

A spanyol fegyveres erők a NATO-műveletek széles skálájában, sokféle típusában 
(békeidőben, válságban, háborúban) vesznek részt. Tagjai a többnemzetű szárazföldi, 
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légi, tengeri, sok funkcióra alkalmas erőknek (SNF, IRF, RRF, MDF)22. Az Atlanti és 
a Mediterrán Állandó Tengeri Erőkben Spanyolország kísérőhajókból, rombolókból és 
fregatt okból álló egységekkel vesz részt, évente átlag nyolc hónapos időtartamban (ami-
kor az Európához közeli atlanti vizeken tartózkodnak az állandó tagországok egysé-
gei). Állandó kiképzés, gyakorlás, kikötő-látogatások révén biztosítják a magas szintű 
harckészséget.

A szövetséges gyorsreagálású légierőben (QRA) Spanyolország korai riasztó repülő-
gépekkel, F-18-as és Mirage-F1-es vadászbombázókkal vesz részt. Ezek spanyol báziso-
kon állomásoznak és a NATO rendelkezésére állnak.

Az Azonnal Reagáló Erők (IRF) keretében működő mediterrán aknamentesítő ten-
geri erőkben (1999-ben hozták létre) főleg a dél-európai országok – köztük Spanyolország – 
játszanak aktív szerepet. A kötelékbe tartozó hajók a mediterrán térségen kívül bárhol 
bevethetők NATO- vagy azon kívüli területeken.

Spanyol részvétel a békemissziókban

Spanyolország nemzetközi szerepvállalása a békemissziók előfutárainak tekinthető 
1856-os kínai, majd az 1923. és 1928. évi, Tanger nemzetközi felügyeletét biztosító rend-
őri misszióban kezdődött . 1966-ban Vietnamban, majd 1979-ben Egyenlítői Guineában 
is részt vett ek spanyol egészségügyi katonák. 1988-ban Angolában a kubai csapatok 
kivonását ellenőrző nemzetközi megfi gyelő csoport tagjaként, 1991-ben Namíbiában az 
ENSZ ellenőrző, segítségnyújtó misszióiban vett ek részt. Ma a világ számos pontján 
tevékenykednek spanyol megfi gyelők, ellenőrök, kéksisakosok vagy védelem-diploma-
ták. A kezdeti alacsony részvétel után egyre erősödő szerepvállalásával Spanyolország 
a 90-es évektől a nemzetközi missziók egyik legnagyobb kontingenssel részt vevő or-
szágává vált. Ennek révén a spanyol fegyveres erők is nemzetközi fókuszba kerültek.

1989 óta négy kontinensen, mintegy ötven béke- és humanitárius misszióban több 
mint százezer spanyol katona vett  részt, mindhárom haderőt képviselve.23 1992–1999 
között  az ENSZ Bosznia-missziójában ezerötszáz, 1999-ben, Koszovóban már kétezer-
nyolcszáz fő tett e ki a spanyol kontingenst; a spanyol katonai jelenlét 2003-ban érte el 
történelmi maximumát, négy különböző színtéren 3660 fő részvételével. Ez a szám már 
túl nagy erőfeszítést követelt a spanyol fegyveres erőktől, ezért a 2003. december 12-én a 
minisztertanács 2700 főben maximálta a külső missziókba egyszerre kiküldhető létszá-
mot. Ezt a korlátozást 2008-ban az akkori védelmi miniszter (Carmen Chacón) feloldot-
ta, és csak a haderő operatív képességétől tett e függővé, amit 7700 fő körülire becsült.24

2004-ben – a madridi terrortámadást követően, annak hatására – visszavonták az 
Irakban szolgáló spanyol harcoló kontingenst. 2006-ban azonban, sokak számára érthe-
tetlenül, a kormány az afganisztáni ISAF-misszió megerősítése mellett  döntött .
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A nemzetközi missziókban való spanyol részvétel hozzájárult a hadsereg társadalmi 
megítélésének javulásához: a kifejezett en katonai feladatok mellett  a katasztrófa-elhárí-
tásban, humanitárius segítségnyújtásban, megfi gyelői feladatokban, mentési, helyreál-
lítási munkákban, élelem és ruházat szétosztásában stb. mintegy negyvenezer spanyol 
katona vett  részt és vívta ki a civil lakosság háláját, elismerését. A szaksajtó megítélése 
szerint mindez jelentős vonzerőt jelent a spanyol fi atalok számára. Egy 2001-es felmérés 
szerint25 ez a lehetőség volt az ötödik legfontosabb ösztönző a hadseregbe való belépés-
re (a fi zetés, a civil életben hasznosítható ismeretek megszerzése, a Védelmi Minisztéri-
um által segített  civil munkahelyszerzés és a bajtársias légkör után). A szerződéses állo-
mány lényegesen hatékonyabban tud e feladatokban helytállni, hiszen kiképzett ebbek, 
motiváltabbak, és bármikor, bárhol bevethetőek.

A nemzetközi műveletekben szerzett  tapasztalatoknak jelentős szerepük van a 
spanyol biztonság- és védelempolitika alakításában, de a tisztképzésben is. Federico 
Bordas alezredes, a NATO Madridi Parancsnokság tisztje szerint a probléma csak az, 
hogy „egyre több dolgot bíznak ránk, és a feladatok egyre bonyolultabbak. Korábban 
békefenntartásban kellett  részt vennünk, ma békekikényszerítés, békefenntartás és tar-
tós építés, valamint konfl iktus-megelőzés és elhárítás is a feladatunk”.26 Ehhez hozzá-
tehetjük még a választások felügyeletét, a helyi rendőrség és hadsereg felkészítését; az 
egészségügyi, oktatási és egyéb humanitárius segítségnyújtási, újjáépítési stb. feladatok 
sokaságát is. Zapatero kormányfő, hogy elkerülje elődje (José María Aznar) sokat bí-
rált lépését (az iraki szerepvállalást), szinte kizárólag humanitárius feladatokra szánja a 
hadsereget, a külföldi missziókhoz pedig a parlament jóváhagyását is kéri.

Sokan vitatják ezt az orientációt, mondván, a haderő nem ONG (nem kormányza-
ti szervezet, NGO) és nem is a Vörös Kereszt, tehát nem akként kellene alkalmazni. 
A korábbi békeműveletek jellege (közbeékelődés, a felek szétválasztása nagyon korlá-
tozott  fegyverhasználatt al, a terepen a civilekkel szoros együtt működésben stb.) és a 
toborzás sikere érdekében hangoztatott  népszerűsítő, a hadsereget szinte a Vörös Ke-
resztt el „azonosító” propaganda a társadalomban téves nézeteket alakított  ki. Ezekkel 
éles ellentétben áll a mai műveletek egyre veszélyesebb volta, mint az iraki vagy az 
afganisztáni misszió, amelyekhez nagyon jól felkészített , harcra kiképzett  egységek 
kellenek. A politikusoknak is el kellene fogadniuk a kockázatot és lehetővé tenni, hogy 
a fegyveres erők külföldön katonai erőkként tudjanak tevékenykedni. A szocialista kor-
mányfelfogás azonban csak a jogos önvédelemre engedélyezi erő alkalmazását, illetve a 
fegyverhasználatot. A Néppárt (Partido Popular) megfogalmazásában: „egy kéksisakos, 
csak önvédelemre kiképzett , erőt alkalmazni képtelen hadseregre vár”,27 hogy mind 
aktívabb szerepet vállaljon az egyre konfl iktusosabb nemzetközi környezetben. Sokfé-
le misszióban (NATO, ENSZ, EU, EBESZ stb.) kell részt venniük, olyan szituációkban, 
amelyeket nagyon nehezen lehet a régi (1945) ENSZ-jogrend alapján kezelni. Olyan 
helyzetekben kell helytállniuk, amelyekbe nagyon nehéz beavatkozni, amelyekben túl 
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sok polgári személy is érintett , akár mint áldozat, akár mint aktív szereplő. A mai mű-
veletek nem hagyományos keretek között  zajlanak. Irreguláris hadseregek, milíciák, 
fegyveres civilek ellen kell harcolni, akik között  nincs fegyelem, nincs irányítás, nem 
működik a törvényes rend, nincs törvényes hatóság. Gerillavezérekkel kell tárgyalni, 
akik cserélődnek, sokszor nem tartják be az egyezményeket és szabályokat, civileket 
használnak túszul és lecsapnak a segélyekre. Az általuk használt fegyverek sokszor 
elavult, régi vagy akár házilag barkácsolt eszközök, és nem tartják be az alkalmazási 
előírásokat. A területen nem működik az államgépezet, sem a helyi rendőrség, nincs 
törvényes jogrend, igazgatás, sokszor a maffi  a és banditizmus uralkodik, az infrastruk-
túrát szétrombolták. A katonai alakulatok a tűzszünet kihirdetése után érkeznek, de 
tovább él az ellenségeskedés, a feszültség, és a tűzszünetet sem tartják be. Ezekre a 
helyzetekre fel kell készülni, és fel kell készíteni a résztvevőket. Spanyolországnak te-
hát szüksége van jól és megfelelően felkészült, gyorsan bevethető erőkre, amelyek ren-
delkeznek a feladataikra alkalmas modern eszközökkel, képesek a nemzetközi együtt -
működésre, és rugalmasan, sokrétűen alkalmazhatóak. (A konfl iktushelyzetekre való 
gyors reagálást viszont az új spanyol törvényi megszorítások nehezítik.)28

A missziók ma sokkal összetett ebbek, több céljuk van: lefegyverezés, menekültek 
segítése, visszaköltöztetése ott honukba, aknamentesítés, újjáépítés, közrend biztosítá-
sa stb., ezért a békemissziókban már jóval több rendőrtiszt és civil alkalmazott  (köz-
tük mérnökök, orvosi személyzet, gépjárművezetők és egyéb szakemberek) is van. Ők 
utakat, iskolákat, kórházakat építenek és választásokat felügyelnek. Ma – a kevesebb 
nyílt, de annál veszélyesebb konfl iktus miatt  – állandóan békítő műveletekre van/lesz 
szükség. Ezek a megelőzés műveletei, amelyekben politikus- és igazgatáskatonák kelle-
nek, akik jártasak a külpolitikában, jogban stb. és tekintélyük is van. A katonai vezetők 
szintjén is érdemes megfi gyelni, hogy az egyre bonyolultabb alkalmazási helyzetekben 
(nemzetközi együtt működés és missziók sokfélesége) az adott  katonai parancsnokok-
nak egyre komolyabb döntési képességgel kell rendelkezniük. Majdnem úgy, mint a 
régi gyarmati időkben, csak most a nemzetközi szervezetek felügyelete alatt .29

Terjedelmi okok miatt  csak vázlatosan soroljuk fel azokat a főbb nemzetközi misszi-
ókat, amelyekben Spanyolország is részt vett /vesz.30

Európa:
Koszovó: EBESZ művelet → NATO KFOR (1998. december – 2009. július)
Bosznia-Hercegovina: UNPROFOR (ENSZ) → IFOR (NATO) → SFOR
 (NATO) → EUFOR ALTHEA (1992–2010. december) (várhatóan)
Macedónia: KFOR (NATO) (1994–2004)
Albánia: AFOR (NATO) (1997–1999)
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Ázsia:
Kurdisztánia: Provident Confort (NATO) (1991. április–július)
Afganisztán: ASPFOR (2002–2004) → ISAF (2005–2010, még tart) PRT
 (Tartományi Újjáépítő Csoport)
 jövőben: →kiképzés
Libanon: FINUL (ENSZ) (2006. augusztus– ) (2010-ben még tart)
Csecsenföld: AGOSCE (EBESZ)
Humanitárius műveletek természeti katasztrófák után: Indonézia, Grúzia, Irak,
 Pakisztán,  Moldávia, Nagorno-Karabah, Törökország (1995–2005)

Afrika:
Angola: UNAVEM I, II (ENSZ) (1989–1993. december)
Mozambique, Etiópia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Csád

Közép- és Dél-Amerika:
1989 óta ENSZ-megfi gyelők, ellenőrök háborúk után, választások alkalmával, 
humanitárius műveletek természeti katasztrófák után: Peru, Ecuador, Nicaragua, 
Honduras, Haiti, Guatemala, El Salvador

A spanyol veszteség 1987 óta, a mintegy ötvenhat művelet során: százhatvan katona 
és rendész. Legutóbb, 2010. áprilisban négy katona szenvedett helikopterbalesetet.31 
A legnagyobb katasztrófa 2003. május 26-án történt: az afganisztáni misszióból haza-
térő katonákat szállító ukrán repülőgép lezuhant Törökország fölött , és hatvankét spa-
nyol katona életét vesztett e.

Carmen Chacón védelmi miniszter 2008-ban azt hangsúlyozta, annak ellenére, hogy 
a nemzetközi műveletekben való részvétel súlyos anyagi terhet jelent, és a helyi konf-
liktusok sokszor nagyon nehézzé teszik a békefenntartók munkáját, Spanyolország tel-
jesíti jelenlegi elkötelezett ségeit, de a jövőben az ország számára Afrika és a mediterrán 
térség lesz a külföldi jelenlét fő prioritása. Kiemelte még – szinte válaszolva a korábban 
említett  kritikákra –, hogy „fegyveres erőnk nem ONG, hanem olyan katonai szervezet, 
amely képes a társadalmat megvédeni és garantálni, hogy az orvosok és egyéb együtt -
működők végezhessék a munkájukat.”32

2010-ben fontos az ATALANTA műveletben való spanyol részvétel Szomália part-
jainál, az Ádeni-öbölben. Nagy hatékonysággal működnek együtt  a szövetségesekkel 
a tengeri kalózok elfogásában, tevékenységük akadályozásában, valamint a szomáliai 
erők felkészítésében a kalózok elleni harcra.33

A spanyol fegyveres erők vállalt, új szerepei, a nemzetközi konfl iktusok megoldásá-
ban, a béke fenntartásában és védelmében kifejtett  erőfeszítései markánsan érzékelhe-
tőek a nemzetközi színtéren.
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Résumé

Spanish Participation in Security and Defense Initiatives of International Organizations

Aft er decades of absence from international fora, Spain has joined a score of international 
organizations once more and is a very active participant in both EU and NATO security 
and defense initiatives, including peacekeeping and humanitarian missions. These 
activities have contributed to the renewed prestige and approval of Spanish armed 
forces in society.

As a result of a serious of deep-reaching reforms in organizations, conceptual 
foundations, procedures, personnel and technology, the Spanish armed forces have 
been changed into a professional force with signifi cant projection capabilities, which is 
well able to participate in multinational operations.


