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Koherencia az amerikai külpolitikában –           
az idealizmus és a realizmus hatásának elemzése
Erdei Annamária

Jelen pillanatban kétségkívül az Egyesült Államok1 a világ legnagyobb gazdasági és 
politikai hatalommal rendelkező állama, amelynek jelenléte meghatározza a nem-
zetközi rendszert, és külpolitikája sem közömbös a többi szereplő számára, hiszen 

komoly hatással van rájuk. E külpolitika állandó elemzések, viták tárgya és kritikák 
célpontja. Az elemzők szeretnék előre kiszámítani a „viselkedését”, és ennek érdekében 
egy bizonyos kategóriába besorolni, mert jobban kedvelik a konzekvenciát, hiszen az 
egyben kiszámíthatóságot is jelent. Az Egyesült Államok külpolitikai lépései azonban 
az elmúlt több mint két évtized során nem mindig voltak kiszámíthatóak, sőt sokszor 
ellentmondásosnak bizonyultak. A retorikailag megfogalmazott célok és azok megva-
lósulása között elég gyakran szakadék tátongott. Kérdés, hogy ez miért van így, és va-
jon minden elnökre egyformán vonatkozik-e az inkoherencia. Mi befolyásolja még az 
inkoherenciát (vagy annak látszatát)? Ezek a kérdések különösen aktuálisak lehetnek 
egy elnökválasztási periódusban.

Az amerikai külpolitikára jellemző inkoherenciát több tényező is befolyásolja. Jelen 
tanulmány egyik fő állítása, hogy aki ezeket az okokat keresi, általános következteté-
seket vonhat le, amennyiben az elnöki adminisztráció beállítódásának vizsgálatával 
kezdi a kutatást. Ami a kategóriába való sorolást illeti, az természetesen többfajta rend-
szer alapján történhet. A szerző ezek közül talán a legegyszerűbbet választotta, amely 
szinte mindegyik részét képezi, hiszen az amerikai (és nem csak az amerikai) külpoli-
tika meghatározó alapfilozófiáiról van szó: az idealizmus–realizmus párosról. Vajon az 
inkább realista vagy az inkább idealista típusjegyeket mutató elnöki külpolitika tud-e 
jobban hű maradni eredeti céljaihoz? Egyáltalán, a beállítódás hatással van-e a kohe-
renciára? És a koherenciát a beállítódáson kívül mennyire határozza meg a kijelölt cél 
és a környezet?

Az idealizmus és az realizmus között két markáns különbség van. Az egyik, hogy 
az előbbi alapvetően jónak, az utóbbi pedig alapvetően rossznak tartja az embert. 
A másik az, hogy míg a realizmusnak egyetlen célja van, az adott ország érdekeinek 
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a lehetőségekhez képest maximális képviselete és megvédése, addig az idealizmus ezt 
szeretné bizonyos, univerzálisnak gondolt értékek figyelembevételével megvalósítani – 
és e két cél között lehetséges és gyakran van is ellentmondás.

Ez a kérdés azért fontos, mert természetszerűleg minden politikus arra törekszik, 
hogy a retorikája és a valóság között lehetőség szerint minél kisebb legyen a szakadék. 
A külpolitikai elemzések nagyrészt szintén erről szólnak: ha van inkonzisztencia, mi-
ért van, és hogy lehetne azt megszüntetni? Ha tudjuk, hogy mi, milyen mértékben és 
milyen körülmények között van hatással az inkonzisztencia kialakulására, egy lépéssel 
közelebb kerültünk annak elkerüléséhez. E tanulmány végkövetkeztetései in concreto 
nemcsak az amerikai elnökjelöltek számára lehetnének hasznosak, de általánosságban 
véve maga az elemzési módszer és a kérdésfelvetés inspirációul szolgálhatna más álla-
mok vezetői esetében is a külpolitikai retorikai szakadék kialakulásának elemzéséhez 
és esetleges minimumra szorításának eléréséhez is. A tanulmány további újszerűsége 
a metodológiájában áll: a különféle elnöki időszakokat nem csupán összehasonlítja, ha-
nem azt egy egyedi elemzési szempontrendszer alapján teszi meg: a cél–megvalósulás 
viszonyát vizsgálva az ideológiai beállítódás szempontjából, a fenyegetettségi helyzet 
függvényében.

Az elemzés tárgya, háttere, módszertana, kerete

Állítás:

A célok megvalósulásának esélye (más megfogalmazásban: a külpolitikai retorika, azaz a 
deklarált biztonságpolitikai célok) és a valóság (a célok megvalósulása) közötti szaka-
dék kialakulása, illetve annak nagysága a következő tényezőktől függ:

• az adott korszak nemzetközi rendszere, a nemzetközi vonatkozású események, 
a nemzetközi „valóság” („fenyegetettségérzet”);

• a belpolitikai helyzet esetleges változásai;
• a célok megvalósíthatósága;
• a kijelölt célok mibenléte (ambiciózussága);
• az elnöki adminisztráció ideológiai beállítódása.

A tanulmányban az elnöki ideológiai beállítódásnak a célok megvalósulására vonatkozó 
hatását vizsgálom. Hipotéziseim a többi tényezőt konstansnak véve érvényesek. Igye-
keztem olyan időszakokat/eseményeket/elnököket elemezni, amelyek esetében lehetsé-
ges összehasonlítani csupán a beállítódást, mert a többi tényező hasonló. Ahol azonban 
azokat is figyelembe kell venni, jelzem.
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Első hipotézis:

Nagy fenyegetettségérzet esetén nagyobb az esély a célok megvalósulására, mind az idealista, 
mind a realista elnökök esetében.

Az első hipotézis alátámasztására George W. Bush (akit e tanulmány realista elnök-
ként kezel) első elnöki időszakának (2001. január 20.–2005. január 20.) 2001. szeptember 
11. utáni külpolitikája (amikor nagy volt a fenyegetettségérzet) kerül összehasonlításra 
John F. Kennedy terminusának külpolitikájával. Ő (a jelen értelmezésben) idealista volt, 
és a hivatali ideje alatt szintén a fenyegetettség érzése töltötte el az országot.

Második hipotézis:

Ha nem nagy a fenyegetettségérzet, a realista elnöknek nagyobb az esélye a céljai megvalósítására.
A második hipotézis alátámasztására e tanulmány szerzője a George W. Bush elnök-

ségének 2001. szeptember 11. előtti időszakában vitt külpolitikát vetette össze Bill Clin-
ton elnökségének külpolitikájával (aki értelmezésünkben idealista volt, és akkoriban 
nem volt jellemző az amerikaiak fenyegetettsége).

A tanulmányban szereplő fogalmak (egyszerűsített formában):

Idealista amerikai elnök: az elsősorban az amerikai elhivatottságtudatot és értékeket szem 
előtt tartó, azokra külön hangsúlyt helyező elnök, illetve kormányzat.

Realista amerikai elnök: elsősorban az amerikai érdekeket veszi figyelembe.
Fenyegetettségérzés: a „veszélyben vagyunk” kifejezés megjelenik-e az elnöki beszé-

dekben és a független sajtóban (Kapcsolódó fogalmak: percepció elmélet, fenye-
getettségérzés mérése.)

Célok szintjei: általános (a legtöbb esetben az amerikai tradíción alapuló, minden elnök 
által osztott, nem specifikus témára, hanem sokszor külpolitikai alapelvekre vonat-
kozó cél); specifikus (egy-egy tématerületre vagy földrajzi területre vonatkozó, nem 
általános természetű, lépésekre még nem lebontott cél); egészen konkrét (cselekvési 
tervben meghatározott, lépésekre lebontott, időkeretben elhelyezett specifikus cél).

Célok időtávja: hosszú (egy elnöki időszakba már nem beleférő); közép- (egy elnöki idő-
szakban még véghezvihető); rövid távú (egy éven belüli) cél.

Célok ambiciózussága: a cél eléréséhez szükséges ráfordított költség nagysága.
Célok megvalósíthatósága (realitása): a költség–haszon elemzése alapján több-e a haszon, 

mint a költség; illetve ha a költség meghaladja a hasznot, mekkora a költség, és mi-
lyen természetű.

Érdekek: adott helyzettől is függően változnak; politikai, gazdasági és egyéb természe-
tűek lehetnek.

(Amerikai) értékek: az ország történelmi–politikai hagyományain alapuló értékek.
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A vizsgálat kerete:

Biztonságpolitikai célok
időtávja: hosszú közép rövid

szintje: általános specifikus konkrét
megvalósíthatósága: alacsony közepes magas

A táblázatban dőlten szedett a biztonságpolitikai célok azon csoportja, amellyel a ta-
nulmány foglalkozni kíván, vagyis a közép- és rövid távú, a specifikus és konkrét, valamint 
a közepes megvalósíthatóságú célok.

A célhierarchiában az alacsonyabb rendű célok a magasabb rendűek elérésének az 
eszközei. Az alacsonyabb rendű célok tehát egyben eszközök is.

A célok mibenléte függ a következő tényezőktől:2
• az Egyesült Államok kezdeményez vagy reagál;
• a közvélemény és média;
• a döntéshozás résztvevőinek gondolkodásmódja, hiedelmei, lobbiszervezetek 

(belső társadalmi csoportérdekek);
• a nemzetközi helyzet alakulása.

A célrendszer felosztása a következőképpen alakul: magas fenyegetettségérzetű peri-
ódus esetében az azt kiváltó eseménnyel kapcsolatos célrendszert elemzem elsősorban. 
Alacsony fenyegetettségérzetű helyzet esetén az elnöki adminisztrációk általános (terro-
rizmussal kapcsolatos, védelempolitikai, uni- vagy multilateralista), ideológián alapuló 
(demokrácia terjesztése, humanitárius intervenció) és geopolitikai céljait elemzem. 
A fenyegetettségérzet mérése nehézkes; támpontot adhat például az adott időszakra jel-
lemző katonai költségvetés – ez azonban például belföldi terroristaveszély esetén nem 
releváns, ezért a tanulmány inkább az elnöki és az adminisztráció főtisztviselői által 
adott beszédekben, valamint a sajtóban megjelenő „veszélyben vagyunk” jellegű kije-
lentések gyakoriságára alapozza a fenyegetettségérzetet.

Az egyes, igen különböző célok megvalósulását egy ilyen komplex, soktényezős elem-
zés esetén nem lehetséges csupán egyetlen indikátorral mérni, az csak több, eltérő mó-
don lehetséges. A megvalósulás ezen felül nem csupán egy kétváltozós folyamat – meg-
valósult vagy nem valósult meg –, hanem a tendenciák is fontosak: elindult-e az adott 
cél a megvalósulás irányába vagy sem. Mégis, az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért 
megpróbálok két változóval dolgozni (a tendenciákat jelzem), és a megvalósulás méré-
sének mikéntjét az egyes célok esetében a szövegben jelzem.
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A vizsgálat tárgya (a minta)

Két, a második világháborút követően hivatalban lévő amerikai elnök kül- és biztonság-
politikájának a szakirodalom által legfontosabbnak tekintett elnöki és miniszteri szintű 
megnyilvánulásokban, valamint a hivatalos, állami szervek által kibocsátott dokumen-
tumokban megjelenő célrendszerét3 hasonlítom össze George W. Bushéval (aki a dol-
gozatban szereplő értelmezés szerint realista, és akinek a hivatali ideje alatt volt magas 
és viszonylag alacsony is a fenyegetettségérzés). John F. Kennedy az egyik, Bill Clinton 
a másik. Az elemzés tárgyául szolgáló beszédeket, dokumentumokat a célok felsorolá-
sánál jelzem. Az elemzésnek nem tárgya az elnöki adminisztrációk külkapcsolatainak 
egésze, csupán az úgynevezett „high politics”, azaz a kül- és biztonságpolitikájuk.4 Ám 
annak sem minden létező aspektusa: a tanulmány az egyes elnökök idejének amerikai 
kül- és biztonságpolitikai prioritásaira, illetve a jelentősebb nemzetközi eseményekkel 
kapcsolatosan kialakult válaszaira, stratégiáira fókuszál. A „háborús” elnökök (Kenne-
dy és Bush) esetében ebből kifolyólag az elemzés a biztonságpolitikájukra koncentrál; a 
célrendszernek a nem háborús elnökök kapcsán alkalmazott felosztását (általános, ide-
ológiai és geopolitikai) nem alkalmazza, mivel a célok egy fegyveres konfliktus esetén 
összetettek, nehéz az egyes elemeket szétválasztani.

A minta szűkösségének magyarázata a következő: az amerikai külpolitika egészen a hu-
szadik század közepéig nem törekedett globális babérokra – már csak az ország kora-
beli adottságai miatt sem. A külpolitikában a realizmus és az idealizmus elkülönülése 
nem volt annyira markáns, mint a nagy- majd szuperhatalommá válását követően (a két 
ideológia markánsabb szétválása először az első világháború során, illetve azt követő-
en jelentkezett). A hidegháború – annak ellenére, hogy a szuperhatalmi státusz ebben 
az időszakban már megvolt – szintén nem ideális a hipotézisek bizonyítására, hiszen 
– különösen a hidegháború „hidegebb” éveiben – a fenyegetettségérzet magas volt. Így 
az elemzést a torzulások elkerülése érdekében a hidegháborút követő időszakra kellett 
szorítani, akkoriban azonban nem volt olyan, idealistának mondható elnök, akinek a 
hivatali idejében nagy lett volna a fenyegetettségérzet. Így ezt az „elnöktípust” a hideg-
háborús korszakból kellett keresni, így esett a választás Kennedyre.

Módszer: komparatív

Az egyes adminisztrációk hivatalos megnyilvánulásainak és az események végkime-
netelének, azaz a „sikeres” célmegvalósulások számának a „nem sikeresekével” való 
összevetésével jutottam a hipotéziseimet alátámasztó következtetésekre.
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Az elnökök ideológiai besorolása

Szakértői viták gyakori tárgya, hogy az egyes amerikai elnökök melyik irányzatba tar-
toznak. A különböző teoretikusok más-más kategóriába sorolják őket. Hogy csak az ál-
talam elemezni kívánt korszaknál maradjunk: egy részük a realizmusa miatt kritizálja 
George W. Busht, mások idealistának5 (vagy más megfogalmazás szerint utópistának6) 
tekintik az elnököt.7 Lawrence F. Kaplan és William Kristol szerint Bush felhasználja 
politikájában a realizmust és az idealizmust is.8 Philip Gordon 2006-os elemzésében 
azt fejtegeti, hogy Bush realistán kezdte az elnökségét, ám a 2001. szeptember 11-i ese-
mények megváltoztatták az adminisztráció álláspontját, és egyre közelebb került az 
idealista megközelítéshez.9 Maga Bush 1999-ben, még elnökjelöltként kijelentette, hogy 
a „nemzet védelmében az elnöknek realistának kell lennie”.10 Az esettanulmányban az a ki-
induló feltevés, hogy Bush alapvetően a realista kategóriába sorolható elnök, aki 2001. 
szeptember 11-ét követően jelentős idealista retorikát használt, az alapvetően realista 
céljai hazai és nemzetközi támogatottságának megszerzése érdekében: egy alacsony 
fenyegetettségérzettel párosuló, kemény realista kezdet után belátta, hogy nemzete ösz-
szefogásához és az agresszív beavatkozások megmagyarázásához az idealista retori-
ka elengedhetetlen.11 9/11 után, a magas fenyegetettségérzetre való tekintettel alkalom 
nyílt a két megközelítés ellentmondásmentes kombinálására. Bush deklarált céljai és 
a valóság között így kisebb a szakadék. Ennek ellenére ő az egyik legtöbbet kritizált 
elnök, de ennek javarészt az az oka, hogy például az iraki háború esetében magát a 
háború deklarált kiváltó okát, a tömegpusztító fegyvereket nem sikerült megtalálni.

Bill Clinton és Kennedy esetében a besorolás nem ütközik különösebb nehézségbe. 
Az elemzők egyetértenek abban, hogy mindkét elnök alapvetően idealista elemek által 
dominált külpolitikát vitt, a partnerekre jobban odafigyelőbbet, multilaterálisabbat, de 
amennyiben az Egyesült Államok érdeke úgy kívánta, természetesen nem haboztak 
bevetni keményebb eszközöket sem. A nemzeti érdek védelme az idealista külpolitika 
esetében is magától értetődően alapvető. E két elnök besorolása körül nem alakult ki 
vita a szakirodalomban.

Bill Clinton megpróbálta az értékalapú politizálást, amennyire lehetett, következete-
sen végigvinni, ám el kellett fogadnia, hogy ez csak akkor lehetséges, ha nem sérülnek 
az amerikai érdekek. Elnöksége alatt viszonylag alacsony volt az Egyesült Államok-
ban a fenyegetettségérzet; ez nem könnyítette meg a dolgát, így sok esetben fordult elő 
szakadék a deklarált célok és a valóság között. Kennedy elnöksége speciális abban az 
értelemben, hogy ő a hidegháború idején állt az Egyesült Államok élén, amikor is ál-
landóan volt egyfajta „minimum fenyegetettségérzet” a Szovjetunió miatt. Ez a „mini-
mális fenyegetettségi szint” többször is a sokszorosára emelkedett Kennedy elnöksége 
alatt: elsősorban a berlini és a kubai válság során. A nagy fenyegetettségérzet, az ame-
rikai nemzet „lelkiállapota” lehetővé tette Kennedynek, hogy kombinálja az érték- és 
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érdekalapú politizálást, és ezzel minimumra szorítsa a deklarált céljai, a retorikája és a 
valóság közötti szakadékot.

Az elemzés
Első hipotézis:

Nagy fenyegetettségérzet esetén nagyobb az esély a célok megvalósulására, mind az 
idealista, mind a realista elnökök esetében. (A George W. Bush első kormányzati idő-
szakában 2001. szeptember 11-e után, illetve a John F. Kennedy idején alkalmazott biz-
tonságpolitika összehasonlítása.)

George Walter Bush első kormányzati időszakának 9/11 utáni (2001. szeptember 11.–2005. janu-
ár 20.) biztonságpolitikájának értékelése a kijelölt célok megvalósulásának tükrében

Célok és megvalósulásuk a terrorizmus elleni háború elején
(2001. szeptember 20.–2002. január 28.)

Célok Célok
megvalósulása Bejelentésük12

Az afganisztáni tálib rezsim eltávolí-
tása (mert terroristákat támogatnak, 
és országuk veszélyes terroristafé-
szek)

Sikerült George W. Bush
(2001. október 7.)

Terroristakiképző táborok felszámo-
lása Afganisztánban Sikerült George W. Bush

(2001. szeptember 20.)

A terroristák (Oszáma bin Láden és 
társai) felkutatása és bíróság elé állí-
tása

A vizsgált idő-
szakban nem sike-

rült (illetve csak
részben)13

George W. Bush
(2001. szeptember 20.)

Afganisztán stabilizációja (implicit és 
– az amerikai szándékok szerint – a 
szövetségesekkel megosztott cél)

Rövid és középtá-
von nem sikerült

Minden nemzetközi terroristacsoport 
felkutatása és megsemmisítése

Hosszú távú és 
igen ambiciózus 

cél
George W. Bush

(2001. szeptember 20.)
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A 2001. szeptember 11. utáni amerikai pánikhangulatot követően az elnöknek a le-
hető legrövidebb időn belül meg kellett neveznie és találnia a történtekért felelőseket. 
Megfoghatatlan cél, mozgó és hagyományos hadviselési eszközökkel nehezen utolérhe-
tő célpont helyett érdekében állt egy, a hagyományos módszerekkel legyőzhető ellenfél 
megnevezése: ez lett az afganisztáni tálib rezsim. A nagy fenyegetettségérzetre való 
tekintettel az elnök minden eszközt megragadott, hogy a célját elérje, és a két ország 
közötti fejlettségbeli különbségek következtében a cél aránylag könnyen végre is volt 
hajtható.

Ami a közvetlen és rövid távú célokat illeti, azok (tálib rezsim eltávolítása, terroristakiképző 
táborok felszámolása Afganisztánban, terroristák felkutatása és bíróság elé állítása) a terroriz-
mus elleni háború első része során sikeresen megvalósultaknak mondhatóak, kivéve 
talán a terroristák elfogását és bíróság elé állítását. Ugyanis éppen a legfontosabb veze-
tőket nem sikerült elfogni, az al-Káida – a tárgyalt időszakban – lényegében kicsúszott 
az USA markából.14 Az elért háborús eredmények a hatalmas technológiai és számbeli 
fölénynek köszönhetőek. E célok hasonló körülmények között az elnöki adminisztráció 
beállítottságától függetlenül jó eséllyel megvalósulnak.

Az egyetlen dolog, amitől az USA tartott, az a földrajzi adottságok miatt a háború 
„elvietnamizálódása”, azaz hogy a kicsiny gerillacsapatok, helyismeretüket felhasznál-
va, hosszú ideig ellen tudnak állni a hagyományos hadsereg akár a legkorszerűbb esz-
közökkel és technikával megvalósított támadásainak is (mint ahogyan az Vietnamban 
történt). Az amerikaiak nem szeretik a hosszú háborúkat, mert azok elkerülhetetlenül 
sok emberáldozattal járnak, amit pedig a pénzügyi fedezetet megszavazó hátországnak 
meg kell magyarázni.

Egy háború azonban csak akkor tekinthető igazán megnyertnek, ha azt követően 
a kialakult helyzet a nyertes fél számára megnyugtató módon stabilizálható. Ebben a 
tekintetben azonban a második világháború utáni adminisztrációk megegyeznek: 
a háborúra nem sajnálják a pénzt (szükség esetén), ám a beállt rend és nyugalom sta-
bilizálása már nem tartozik a prioritások közé. Sok esetben ennek köszönhető a válság 
kiújulása, a probléma elhúzódása.

Afganisztán és egyúttal a térség stabilitásának megteremtése nem tekinthető sike-
resnek – bár hozzá kell tenni, hogy Bush elnök – nagyon okosan – ezt nem is jelölte 
meg a közvetlen amerikai célok között. Ez az időtáv tekintetében középtávú (néhány 
év) célnak mondható, de az ez irányú törekvéseket és azok megvalósulását már rö-
videbb távon (néhány hónap alatt) is lehet észlelni. Az Afganisztán stabilizációjának 
történetét és állapotát taglaló 2007-es cikkében15 Barnett R. Rubin rámutatott arra, hogy 
az Egyesült Államok bár már nagyon sokat költött a háborúra és Afganisztánra, ahhoz 
azonban mégsem eleget, hogy az ország állapota stabilnak legyen mondható. Rubin 
hozzáteszi, hogy az Egyesült Államok azzal, hogy nem ajánlott valamiféle visszaté-
rési formulát a tálib harcosoknak, szinte bátorította őket, hogy csatlakozzanak 



2013. ősz 133

Koherencia az amerikai külpolitikában

az al-Káidához Pakisztánban. Egy név nélkül nyilatkozó afgán parlamenti képviselőt 
idéz, aki szerint „Afganisztánban kedvezőek a feltételek a fundamentalizmushoz”. 2012-ben, 
több mint 10 évvel az Afganisztánnal kapcsolatos célok bejelentése után, az ország még 
mindig messze van a stabilitástól.16

A „minden terroristacsoport felszámolása és megsemmisítése” hosszú távú és igen am-
biciózus cél, valamint túl általános. Érdekében állna-e vajon az Egyesült Államoknak 
például megsemmisíteni egy kicsiny ország kormánya ellen küzdő nacionalista terro-
ristacsoportot? Nem is említve magának a szónak – „terrorista“ – a problémás megha-
tározását. Ha e cél mögött a „globális terrortámadások számának csökkentését” értjük, 
akkor elmondhatjuk, hogy 2005 óta az al-Káidának nem sikerült Nyugaton ilyeneket 
végrehajtania. Egy 2007-es felmérés szerint17 2001 óta 40%-kal csökkent a terrortáma-
dások áldozatainak száma (Irakot nem számítva, mivel az háborús övezet). Ugyanazon 
felmérés szerint a civil áldozatok ellen irányuló terrortámadásoknak a muzulmánok 
részéről érkező segítsége a felére csökkent 2002 és 2007 között Afganisztánban, Pakisz-
tánban, Szaúd-Arábiában és Irakban.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy bármennyire is biztatónak tűnnek ezek az 
adatok, a terrorizmus kiszámíthatatlan jellege miatt óvatosan kell fogalmazni, amikor 
értékeljük őket. Emlékezzünk csak Larry Johnsonnak (egy korábbi kormányzati tiszt-
viselő) a New York Timesban 2001. július 10-én megjelent cikkére, amelynek a „Declining 
Terrorist Threat” [Csökkenő terrorfenyegetés] címet adta, és azt ecsetelte benne, hogy 
a terrorizmustól való félelem Amerikában túlzott és megalapozatlan.18 A Country 
Reports on Terrorism című kiadvány, amelyet az amerikai külügyminisztérium (State 
Department) tesz közzé minden évben, a 2007-es számában egy egész sor országot és 
területet sorol fel, ahol az értesülések alapján valamiféle al-Káida-tevékenység folyik.19

John Esposito és Dalia Mogahed érdekes tényekre hívja fel a figyelmet a hatévnyi 
kutatómunkájuk gyümölcseként szintén 2007-ben megjelent Who Speaks for Islam? What 
a Billion Muslims Really Think c. kötetben.20 Az 1,3 milliárd muzulmán 93 százaléka mér-
sékelt, ami megnyugtató adatnak tűnik, ám ha figyelembe vesszük, hogy az a hét szá-
zalék még mindig 91 milliót jelent, nincs okunk örömünnepre. Tételezzük fel, hogy en-
nek a 91 milliónak csak az egy százaléka hajlandó maga is fegyvert ragadni: ez 910.000 
potenciális terroristát jelent. És ha felelevenítjük magunkban, hogy a 2001-es támadást 
tizenkilenc ember, kevesebb mint 500.000 dolláros költségvetésből hajtotta végre, belát-
hatjuk, hogy a terrorizmus végnapjai – igen nagy valószínűséggel – még nem jöttek el. 
Az is tény ugyanakkor, hogy az utolsó iszlamista terrortámadás Nyugaton 2005-ben 
történt, és az al-Káidát, amely a legrettegettebb és legismertebb iszlamista terrorszerve-
zet, megfosztották a vezetőitől és le is gyengítették.
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Célok és megvalósulásuk a terrorizmus elleni háború második felvonása során
(2002. január 29.–2005. január 20.)

Célok Célok
megvalósulása Bejelentésük

Tömegpusztító fegyverek előállítá-
sának megakadályozása a „lator” 
államokban

Sikerült George W. Bush
(2001. szeptember 20.)

A terrorizmus Irak részéről érkező 
támogatásának megakadályozása

Sikerült
(az ország

szétverése, és így 
a térség destabili-

zációja árán)

George W. Bush
(2001. szeptember 11.)

George W. Bush
(2002. január 29.)

Szaddám Huszein leváltása, elfogása 
és bíróság elé állítása Sikerült

Irak és rajta keresztül a térség sta-
bilizálása (implicit és – az amerikai 
szándékok szerint – a szövetségesek-
kel megosztott cél)

Rövid távon nem 
sikerült (és a mai 

napig sem)

USA-barát rezsim hatalomra jutta-
tása, demokratizáció, emberi jogok 
védelme

Sikerült,
de gyenge a 

rezsim
George W. Bush

(2002. szeptember 12.)

Ami az iraki háborút (és az azzal kapcsolatosan kitűzött célokat) illeti, azt – tekintet-
tel a befektetett hatalmas anyagi-katonai-technológiai erőforrásra – az afganisztáni há-
borúhoz hasonlóan, aránylag gyorsan, kevés veszteséggel sikerült megnyerni. (Ezalatt 
a fennálló rezsim leváltását értem elsősorban.) Egyetlen apró „homokszem“ került a 
gépezetbe: nem sikerült megtalálni a háborús okként megnevezett tömegpusztító fegy-
vereket,21 sem az előállításukra alkalmas laboratóriumot, illetve üzemet. Ez igen nagy 
presztízsveszteség az Egyesült Államok számára. Amit azonban a háborúval nyert, az 
egy USA-barát állam, egy stratégiailag létfontosságú térségben – amennyiben a harcokat 
követően a stabilizáció hosszú távon is sikerül, azaz ha egy Amerika-barát, hatalmát meg-
tartani képes rezsimet tud hatalomra juttatni. Ugyanakkor nagy eredménynek, siker-
nek számít Szaddám Huszein elfogása, bíróság elé állítása és kivégzése.

Ami az ország háború utáni stabilizációját illeti, a helyzet ugyanaz, mint Afganisz-
tán esetében. William E. Odom 2008 augusztusában megjelent cikkében22 rámutatott 
egy igen fontos dologra: George W. Bush volt az első amerikai elnök, aki „hozzá mert 
nyúlni” a regionális stabilitáshoz, a regionális erőegyensúlyi helyzethez. Az korábban, 
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egészen Bush iraki háborújáig, minden más térségbeli amerikai érdeknél fontosabb 
volt. Ma, évekkel a háború befejezése után, a stabilizáció még mindig nem sikerült, bár 
kétségtelen, hogy a 2006-os, már-már polgárháborúsnak nevezhető biztonsági helyzet 
sokat javult: 2008-ban 60%-kal kevesebb áldozatot követeltek a harcok, mint két évvel 
korábban. A felvonultatott erők elégségesek voltak ugyan a háború megnyeréséhez, ám 
a béketeremtéshez – és annak fenntartásához – már nem.23

Magyarics Tamás szerint Irak üzenete az volt a többi „lator” állam számára, hogy 
amíg nincs tömegpusztító fegyverük, csak törekszenek arra, hogy legyen, addig poten-
ciális célpontot jelentenek az USA számára; amint viszont szert tesznek rájuk, veszélyes 
ellenfél válik belőlük, és nem meri majd az Egyesült Államok megtámadni őket.24

Bár az iraki háborút technikailag megnyerte az Egyesült Államok, és valóban el-
könyvelhet igazi eredményeket is (amennyiben a diktátor elfogása és kivégzése, s azzal 
az egyensúlyi rendszer szétrobbantása annak tekinthető…), a háború utáni helyzet in-
stabilitása és a kapcsolódó történések csorbítottak az Egyesült Államok presztízsén.25 
A Guantanámóban és egyéb börtönökben fogvatartottakkal a genfi konvencióktól 
messze eltérő bánásmód igencsak furcsán hat egy magát a nemzetközi jog és igazság 
élharcosaként feltüntető állam részéről. Nem is beszélve a szuverenitás sajátos értel-
mezéséről, illetve az ENSZ BT felhatalmazása nélkül indított támadásról, amellyel az 
USA kettős mércét alkalmazott. Mindemellett az iraki és az afganisztáni beavatkozás 
annyira lekötötte az amerikai erőforrásokat, hogy szinte semmi energia és figyelem 
nem maradt a klasszikus vetélytársakra, Kínára és Oroszországra, amelyek eközben 
a helyzetet csendesen kihasználva erősítettek pozíciójukon. A többi – nem vetélytárs, 
de tradicionálisan kiemelten kezelt – régió, így elsősorban Latin-Amerika, teljességgel 
háttérbe szorult (talán ennek is tudható be részben a szocialista előretörés a térségben). 
Bush ráadásul ezzel a vállalkozásával belpolitikailag is történelmi mélypontra repítette 
az elnöki szék népszerűségét. Ahogy arra Magyarics Tamás is rámutat a már emlí-
tett cikkében: „nehezen védhető az álláspont, hogy miért van szükség a belső szabadságjogok 
nagyobb mértékű korlátozására, valamint a nemzetközi jog nagyobb mértékű figyelmen kívül 
hagyására, mint a hidegháború idején”.26
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Célok és megvalósulásuk a többi „lator” állam esetében

Célok Célok
megvalósulása Bejelentésük

Teljes körű együttműködés 
elvárása Szíriától (bár az 
országot nem említi a „go-
nosz tengelye”-beszédben)

Sikerült
George W. Bush
(2003. május 1.)
Colin Powell

(2003. március 30.)

Észak-Korea: tömegpusz-
tító fegyverek előállításá-
nak megakadályozása

Az USA nem tudja kontrollálni 
teljes mértékben a szituációt, bár 

kísérleteket tesz rá
George W. Bush
(2002. január 29.)

Irán: tömegpusztító fegy-
verek előállításának meg-
akadályozása

Nem tett jelentős lépéseket ez 
irányba, ami leginkább az iraki 
háború eredménytelenségének 

(nem találtak tömegpusztító 
fegyvereket), a terrorizmus elleni 

háború már eddig is nagy költ-
ségének és a támadások óta eltelt 
hosszabb, nyugalmas periódus-

nak köszönhető.

George W. Bush
(2002. január 29.)
George W. Bush
(2003. június 18.)

Annak megakadályozá-
sa, hogy a terrorizmust 
szponzoráló államok tö-
megpusztító fegyverekkel 
fenyegessék az Egyesült 
Államokat vagy szövetsé-
geseit

Egyelőre sikerült, ezt nyilván 
hosszabb távon is fenn kell 

tartani
George W. Bush
(2002. január 29.)

Az úgynevezett „lator“ államokkal kapcsolatban ejtsünk néhány szót Szíriáról. Bár 
az országot nem emlegette Bush a „gonosz tengelye”-beszéd27 során, az az Irak-barát 
rezsimje miatt mégis legalábbis a „gyanús” kategóriába sorolódik. Szíria esetében az 
Egyesült Államoknak viszonylag egyszerű elvárása volt: a vezetés teljes körű együtt-
működése az országban menedéket kereső terroristák elfogása/kiutasítása terén. Ez 
– hála a higgadt szíriai rezsimnek – sikerült. A „gonosz tengelye”-beszédben meg is 
nevesített Észak-Korea tekintetében már nem volt ennyire harcias az amerikai kor-
mányzat – nyilvánvalóan az ország nukleáris fegyverei, hatalmas hadserege és köztu-
dott elszántsága miatt.
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Iránnal szemben az elvárások hasonlóak voltak: a terroristákkal való együttműkö-
dés megtagadása, a tömegpusztító fegyverek alkalmazásától való tartózkodás. Ezzel az 
országgal kapcsolatban az amerikai adminisztráció óvatosabb: addig, amíg Irán át nem 
lép egy pontosan meg nem határozott küszöböt, jelenleg is vonakodik támadást indí-
tani. A csapásmérés támogatói amellett érvelnek, hogy lehetséges a korlátozott háború 
(amely csak a nukleáris létesítmények elpusztítására koncentrálna); a támadás ellen-
zői ebben nem hisznek, és többek között az esetleges spillover hatásra figyelmeztetnek, 
vagyis arra a lehetőségre, hogy Irán megtámadása aktiválná a Libanonban állomáso-
zó Hezbollahot, ami egy Libanon elleni háborúra késztethetné Izraelt, és elképzelhető, 
hogy az viszont Szíriát szintén beavatkozásra ösztönözné.28

George W. Bush az első kormányzati ciklusának 2001. szeptember 11. utáni idősza-
kát, amikor is a fenyegetettségérzés az Egyesült Államokban a zenitjére hágott, a hosszú 
távú és ambiciózus céloktól eltekintve a cél megvalósulása tekintetében sikeresen telje-
sítette, és ez alátámasztja azt a feltevést, hogy egy realista elnök magas fenyegetettségű 
helyzetben nagy esélyekkel indul a rövid és középtávú céljai megvalósítása felé vezető 
úton. A következőkben megnézzük, hogy mindez igaz-e idealista elnök esetén is.

John Fitzgerald Kennedy

Elemzésünk szempontjából a Kennedy-korszak egyik fontos jellegzetessége, hogy az 
alatt az Egyesült Államokat nem támadták meg, a hidegháborús hangulat miatt az ál-
talános fenyegetettségérzet mégis magas volt. A két szuperhatalom harmadik országok 
területén vívta a harcait, kerülték a közvetlen konfrontációt, hiszen világos volt mind-
két kormányzat előtt, hogy egy esetleges nukleáris háború egyben önmegsemmisítést 
is jelentene. (Ezt nevezte el a szakirodalom szellemesen MAD-nek [őrült]: Mutually 
Assured Destruction, azaz Kölcsönösen Biztosított Megsemmisítés.)

John F. Kennedy biztonságpolitikájának értékelése a kijelölt célok megvalósulásának tükrében

Célok és megvalósulásuk a berlini válság során

Célok/prioritások Célok
megvalósulása Bejelentésük

A status quo fenntartása, 
a harmadik világháború 
kirobbantása nélkül

A status quo fenntartása sikerte-
len volt, azonban sikerült elke-

rülni a konfliktus eszkalálódását

Nyugati jelenlét fenntartása 
Nyugat-Berlinben, szabad 
bejárás a városba

Sikerült John F. Kennedy
(1961. július 25.)
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Célok és megvalósulásuk a Disznó-öbölbeli beavatkozás során

Célok/prioritások Célok megvalósulása

A nyugati féltekének mint amerikai érdekszférá-
nak a védelme a beszivárgó „vörös veszedelem-
mel” szemben

Nem sikerült

Castro eltávolítása a hatalomból és USA-barát kor-
mány hatalomra juttatása Nem sikerült

Célok és megvalósulásuk a kubai rakétaválság során

Célok/prioritások Célok megvalósulása Bejelentésük

A kubai támadó jellegű katonai 
felfegyverkezés megakadályozása 
nukleáris világháború kirobbantása 
nélkül

Sikerült John F. Kennedy
(1962. október 22.)

A berlini válság során nem az Egyesült Államok volt a kezdeményező. Kennedynek 
egy célja volt: a kialakult helyzet további fenntartása. Ezt nem teljesen sikerült elérnie, 
hiszen a Szovjetunió megkötötte a békeszerződést Kelet-Németországgal (melynek ré-
szét képezte a határok rögzítése is), és Nyugat-Berlinről is született egy szerződés (igaz, 
csak a vizsgált időszakot követően, 1971. szeptember 3-án kötötték meg a négyhatalmi 
megállapodást, amely rendezte Berlin helyzetét). Eredménynek könyvelhető el, hogy 
Nyugat-Berlin megmaradt nyugati felügyelet alatt, de a legnagyobb siker talán az, hogy 
a válságból az Egyesült Államok presztízsveszteség nélkül került ki, és bár veszélyesen 
közel kerültek hozzá, a szuperhatalmaknak sikerült elkerülniük a harmadik világhá-
ború kitörését.

Ami a disznó-öböli beavatkozást illeti, az teljes kudarcnak mondható. A csőd oka 
az volt, hogy az Egyesült Államok nem akarta felvállalni az akciót, fedésben szerette 
volna végrehajtani azt, és a bevetett erőforrások nagysága elégtelen volt: a CIA által 
kiképzett 1500 kubai emigráns nevetségesen kevésnek bizonyult a kubai hadsereggel 
szemben. Így természetesen Castro eltávolítása és egy USA-barát rezsim kormányra 
juttatása nem sikerülhetett.

A kubai rakétaválság győzelemnek tekinthető, amennyiben a rakéták eltávolítása 
volt a cél, hiszen az sikerült, méghozzá éppen úgy, mint a berlini válság esetében: sú-
lyosabb következmények nélkül.
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Ezekre a kihívásokra valószínűleg egy realista beállítottságú elnök is hasonlóképpen 
reagált volna, bár kétségtelenül egyetérthetünk Richard J. Waltonnal abban, hogy a 
pszichológiai tényező igen sokat nyomott a latban (vagyis az, hogy a két szuperhatalom 
egy cseppet sem bízott egymásban).29 Azt gondolom, ez nem feltétlenül csupán Ken-
nedy személyiségének, hiedelmeinek, prekoncepcióinak tudható be – egyszerűen a kor 
hangulata ilyen volt.

Kennedy külpolitikai céljai a korszak adottságai miatt nagyrészt a nemzetközi hely-
zet alakulásától függtek. Úgy adódott, hogy ebben a rövid időszakban Kennedy leg-
inkább reagált, nem pedig kezdeményezett. Az egyes szituációkban felállított céljai az 
esetek többségében nem valósultak meg, ám ez nem csak rajta és a céljain múlott. Az 
elnöki posztért folytatott kampány során felvázolt alapelveihez hű tudott maradni, s 
konzisztens maradt a külpolitikájában. Esete nem mond ellent alapfeltevésünknek, mi-
szerint olyankor, ha az ország fenyegetve érzi magát, mindkét ideológiai beállítottságú 
elnök nagy esélyekkel indul a céljai megvalósulása felé. Kennedy lehetőségeit tompítot-
ta a nemzetközi helyzet sajátságos alakulása és szereplőinek viselkedése.

Kennedy és Bush elnök összehasonlítása

Bush első kormányzati terminusa 2001. szeptember 11. után vészterhes és aggodalmak-
kal teli időszak volt. Ezt nemcsak az elnök maga érte el (egyesek szerint ez ugyanis ér-
dekében állt némileg, és meg is vádolták ezzel), hanem az ország valóban megrendült, 
sőt valamelyest pánikba is esett. Ilyen légkörben az elnök első dolga, hogy mihamarabb 
cselekedjen: meg kell találni és meg kell büntetni a felelősöket. Ez Bushnak ugyan nem 
teljesen sikerült, de mintegy „mellékhatásként” eltávolította a tálib rezsimet és Szad-
dám Huszeint. Utóbbi esetben a disszonancia csupán a háborús ok körül jelentkezik: az 
ekként megjelölt tömegpusztító fegyverek birtoklását, illetve előállítását nem sikerült 
bizonyítani. Ami viszont az egész beavatkozás értelmét megadta volna, függetlenül 
attól, hogy találtak-e vagy sem tömegpusztító fegyvereket, az a térség háború utáni 
stabilitásának a biztosítása lett volna. Ezt a mai napig nem sikerült elérni, a helyzet 
továbbra is bizonytalan, az ország instabil.30 Bush szeptember 11. után még minden ter-
roristacsoport felkutatását és megsemmisítését tűzte ki célul. Ez természetesen csupán 
az Egyesült Államok kormánya által terroristának nevezett csoportokra vonatkozott 
volna, de a kijelentés még így is utópisztikus – már az elhangzása pillanatában is az 
volt, így a cél megvalósulása nem is sikerülhetett. Az Irakon és Afganisztánon kívüli 
lator államok közül a „könnyebb esetek” (így Szíria) fenyegetése eredményesnek bizo-
nyult, Irán és Észak-Korea „problémája” azonban még megoldásra vár.

George W. Bush első kormányzati időszaka (2001. január 20.–2005. január 20.) 2001. 
szeptember 11. után, amikor is a fenyegetettségérzés az Egyesült Államokban a ze-
nitjére hágott, a hosszú távú és ambiciózusoktól eltekintve a célok megvalósulása 
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tekintetében sikeres volt, és ez alátámasztja azt a feltevésünket, hogy egy realista el-
nöknek az ország veszélyeztetettsége esetén jó esélye nyílik céljai megvalósítására.

John F. Kennedy hidegháborús elnök, tehát az ő terminusában már eleve jelen volt 
egy „alap” fenyegetettségérzés az amerikaiakban. Ezt tovább fokozta, hogy az Egyesült 
Államok közvetlen szomszédságában kommunista hatalomátvételre került sor. Ken-
nedy és Bush helyzete között egy fontos különbség, hogy Kennedynek nem kellett az 
Egyesült Államokat közvetlenül érintő támadással szembenéznie, csupán annak lehe-
tőségével. Igaz, az ellenség jóval konkrétabb volt Kennedy idején: egy szuperhatalom, 
amelynek köztudottan rendelkezett nukleáris fegyverekkel, és azt is nagyjából ponto-
san lehetett tudni, hogy mennyivel. Még egy markáns jellegzetesség fontos: a két szu-
perhatalom óvakodott a közvetlen konfrontációtól, mivel mindketten tisztában voltak 
vele, hogy egy esetleges atomtámadásuk nem maradna válasz nélkül. Kennedy nem 
várta meg, amíg a másik fél kezdeményez, a disznó-öböli partraszállás támogatásával 
elébe ment az eseményeknek.

A beavatkozás kudarcnak bizonyult, mert Kennedy nem támogatta eléggé a CIA 
akcióját, mivel mindenképpen el akarta kerülni, hogy az az Egyesült Államokhoz le-
gyen köthető. Ennél is rosszabb, hogy Castro teljes mértékben elvesztette a bizalmát az 
Egyesült Államokban, és az önvédelemhez a Szovjetunió segítségét kérte. Kennedy és 
adminisztrációja félelmei így önbeteljesítő jóslatnak bizonyultak. Ez annak a klasszi-
kus esete, amikor a veszélyérzet túlzott reakcióra készteti az adminisztrációt, ami tény-
leges agressziót vált ki a másik félből. Ez az agresszió persze nem manifesztálódhatott 
nyíltan az adott körülmények között, tehát egy katonai támadás megindítása valójában 
egyik félnek sem volt érdeke. Bár ez logikusnak tűnik, egyikük sem volt biztos abban, 
hogy a másik ténylegesen így gondolja, emiatt eszkalálódott a helyzet. Hogy nem fajult 
el teljesen, az részben a Kennedy-adminisztráció józanságának köszönhető: a légi csa-
pás lehetőségét hamar elvetették. Végül mindkét oldalon a józan ész győzedelmeske-
dett, és a világ megmenekült a harmadik világháború veszélyétől.

A berlini válság esetében szintén nem volt szó közvetlen fenyegetettségről: az Egye-
sült Államok a status quót szerette volna továbbra is fenntartani, de anélkül, hogy az 
egy szerződésben egyértelműen tisztázásra került volna. Ez azonban ellentétben állt a 
Szovjetunió érdekeivel, és egyik félnek sem akaródzott engedni.

Kennedy számára a Disznó-öböl kudarcot, Berlin féleredményt hozott, pedig abban 
a nagyon vészterhes helyzetben jó esélye volt a reális célkijelölésre és az abból fakadó 
sikerre. Az ő esetében más tényezők erőteljesebben játszottak közre. A berlini válság 
legalább mind a két fél számára aránylag megnyugtatóan ért véget, egy stabil helyzet-
ben; ez ugyan „győzelemnek” nem, de eredménynek mindenképpen elkönyvelhető. 
A disznó-öböli beavatkozás kudarca a ráfordított erőforrások minimális voltának tud-
ható be. A kubai válság egyes elemzők szerint hatalmas amerikai diplomáciai siker 
volt. (Mások szerint viszont csak a szovjetek józanságának köszönhető, hogy elkerülték 
a harmadik világháborút.)
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Bush esetében tehát teljességgel beigazolódott a feltevésünk, Kennedy esetében vi-
szont – a nemzetközi helyzet sajátságos alakulásának következtében – csak részben.

Második hipotézis:

Alacsony fenyegetettségérzet esetén a(z inkább) realista elnöknek (kormányzatnak) 
nagyobb az esélye a céljai megvalósítására. (A George W. Bush által 2001. szeptember 
11. előtt és a Bill Clinton teljes elnöki időszakában folytatott kül- és biztonságpolitika 
összehasonlítása.)

George W. Bush első kormányzati időszakának (2001. január 20.–2005. január 20.) 2001. 
szeptember 11. előtti kül- és biztonságpolitikájának értékelése a kijelölt célok megvalósulásának 
tükrében

Célok és megvalósulásuk szeptember 11. előtt
(2001. január 20.–2001. szeptember 10.)

Célok/prioritások Célok megvalósulása Bejelentésük
Általános célok

Aktív külpolitika, a napirend 
meghatározása az alkalmazko-
dás helyett

Sikerült George W. Bush
(1999. nov. 19.)

Szabad kereskedelem elősegítése Sikerült George W. Bush
(1999. nov. 19.)

Széles mozgástér megőrzése
(pl. nem ratifikálta az ICC alapok-
mányát)

Történtek ez irányba lépések, 
de a végeredményt módo-
sítja az Egyesült Államok 

unilateralista magatartásáról 
kialakult imázs

George W. Bush
(2002. máj. 6.)

Amerikai kereskedelmi és ipari 
érdekek előtérbe helyezése
(pl. nem csatlakozott a kiotói 
egyezményhez)

Történtek ez irányba lépések, 
de a végeredményt módo-
sítja az Egyesült Államok 

unilateralista magatartásáról 
kialakult imázs

Fehér Ház, sajtó-
tájékoztató

(2001. jún. 11.)

USA vezető szerepének felválla-
lása és megtartása

Hosszú távú cél.
Történtek ez irányú lépések

George W. Bush
(1999. nov. 19.)

Terrorizmus visszaszorítása (el-
sősorban az amerikai földön mű-
ködő terroristacsoportoké)

George W. Bush
(1999. szept. 23.)

Tömegpusztító fegyverek elterje-
désének visszaszorítása

Hosszú távú cél.
Történtek ez irányú lépések

George W. Bush
(1999. nov. 19.)
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Célok/prioritások Célok megvalósulása Bejelentésük
Geopolitikai célok

Közel-Kelet: a Perzsa-öböl és Izra-
el biztonsága

Tradicionális amerikai külpo-
litikai célok, megvalósításuk 

folyamatos
George W. Bush
(1999. nov. 19.)

Kína: egyensúly kell a kapcsola-
tokban; versenytárs, de kereske-
delmi partner is

Sikerült, az elnökség elején 
kisebb hibákkal

George W. Bush
(2002. febr. 22.)

Oroszországgal szemben kemé-
nyebb hangvétel szükséges Sikerült

George W. Bush 
et al.

(2001. jún. 16.)
Ideológián alapuló célok

Demokrácia támogatása
Hosszú távú és tradicionális 
cél. Bush nem nyeste vissza a 
már meglévő támogatásokat, 

de nem is tett hozzá

US Department 
of State (2001) 

és (2005)

Bush elnökségének kezdeti részére – mint az elnökségek kezdetére általában – első-
sorban a hosszú távú célok, a külpolitikai stratégia és alapelvek kijelölése, az alaphang 
megadása a jellemző. Amit itt elemezhetünk, az az, hogy az elnöknek e néhány hónap 
alatt sikerült-e ezeket az alapelveket, célokat érvényesítenie. A válasz: igen, többnyire 
sikerült; az egyetlen kivételnek talán csak a lator államokkal szembeni védekezés te-
kinthető, amely ebben az időszakban csupán retorikai fogás maradt. Bushnak külpoli-
tikai szempontból sikerült aránylag aktívan kezdenie az elnökségét. (A 2001-es év nagy 
részében a hadászati rakétaelhárító fegyverzeti rendszerről szóló ABM-szerződésből 
való amerikai kilépést készítette elő. Így az december közepén, amikor végül sor ke-
rült rá, senkit sem ért meglepetésként, és Oroszország is különösebb presztízsveszteség 
nélkül elfogadhatta.) A szabad kereskedelem elősegítése és a demokrácia elterjedésének 
támogatása tradicionális amerikai cél; Bush nem tett hozzá a támogatásokhoz, de nem 
is vett el belőlük. Az Egyesült Államok mozgásterének szélesítése témakörben tartotta 
magát a kampányában ígértekhez, legalábbis ami a kiotói jegyzőkönyv ratifikálásának 
és a Nemzetközi Büntetőbíróság alapító okirata aláírásának elutasítását illeti. Az előb-
bivel kapcsolatos döntés az amerikai kereskedelmi és ipari érdekek előtérbe helyezését 
is érintette.

Ez az időszak nyugodtnak mondható: Bush zavartalanul koncentrálhatott elnöksé-
gi adminisztrációjának kiépítésére és külpolitikájának megalapozására. Az alacsony 
fenyegetettségi helyzetben – hipotézisünknek megfelelően – az alapvetően realista be-
állítottságú elnök nagy eséllyel indult neki céljai megvalósításának, és sikerült konzisz-
tensnek maradnia.
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Bill Clinton kül- és biztonságpolitikája

Bill Clinton kül- és biztonságpolitikájának értékelése
a kijelölt célok megvalósulásának tükrében

Célok/prioritások Célok
megvalósulása Bejelentésük

Általános célok

Csapatokat nem szabad visszahívni az első 
veszteségek jelentkezésekor, mert akkor a 
beavatkozás sosem fogja elérni a célját

Nem sikerült Bill Clinton
(1993. szept. 27.)

Erősíteni kell az ENSZ szerepét, a reformfo-
lyamatot fel kell gyorsítani

Nem sikerült
(pl. a NATO balkáni 
beavatkozása sem-
mibe vette az ENSZ 

határozatát)

Bill Clinton
(1995. jún. 26.)

Az USA be fogja fizetni az ENSZ költség-
vetésébe az évek alatt felhalmozódott hát-
ralékát

Nem sikerült Bill Clinton
(1997. szept. 22.)

Fontosnak tartja, hogy az USA szuperhata-
lom-jellege ellenére részese maradjon a nem-
zetközi közösségnek; fontos a multilaterális 
megközelítés, az egyeztetés 

Sikerült
Bill Clinton

(1995. jún. 26.)
(1992. jún. 28.)

Geopolitikai célok

A keleti blokk országait segíteni a leszerelés-
ben és a demokratikus átalakításokban; új 
piacokra való amerikai betörés, befektetések 
elősegítése

Sikerült Bill Clinton
(1992)

A NATO-bővítés Oroszország „felhergelése” 
nélküli végrehajtása Sikerült Bill Clinton

(1994. jan. 10.)

Irak feltartóztatása, Szaddám keretek között 
tartása, az ENSZ-szankciók betartatása Nem sikerült Bill Clinton

(1993. jún. 26.)

Tömegpusztító fegyverek gyártásának elke-
rülése Irakban Sikerült
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Célok/prioritások Célok
megvalósulása Bejelentésük

Ideológián alapuló célok

Az USA kiállása az emberi jogok megsértése 
ellen mindenhol

Nem sikerült:
ellentmondásos

(pl. Kína és Oroszor-
szág esetében szemet 
huny a visszaélések 

felett)

Bill Clinton
(1993. jan. 20.)

Az USA érdeke, hogy a demokratikus álla-
mok köre növekedjen (democratic enlargement)

Részeredmények 
voltak

Bill Clinton
(1993. szept. 7. 

és 1997. jan. 20.)

A Kína folytatandó kereskedelmi kapcsola-
tok fejlesztése annak demokratizációjának 
függvényében

Nem sikerült
Bill Clinton

(1991. dec. 12., 
1994. máj. 26.)

Tisztán humanitárius célú beavatkozások 
(Szomália, Ruanda) Teljes kudarc

Clinton külpolitikájának jellemző kifejezései: a multilateralitás, a nemzetközi szer-
vezetek és a szövetségesek kiemelt szerepe, a diplomáciai megoldások előnyben része-
sítése az azonnali katonai beavatkozásokkal szemben, az emberi jogok védelme, vala-
mint a demokrácia elterjesztése (amit igazán komolyan vett). A diplomáciai megoldások 
előnyben részesítése sikerült – bár voltak esetek, amikor ezt egy kissé túlzásba is vitte 
(pl. Bosznia ügyében). A nemzetközi intézmények kiemelt szerepe inkább csak frázis 
maradt, különösképpen miután a NATO bármiféle ENSZ-felhatalmazás nélkül, gyakor-
latilag a fennálló nemzetközi jogot megsértve avatkozott be Boszniában és Koszovóban.

A Clinton-kormány az emberi jogok védelmét sem vette igazán komolyan. Ez azért 
sajnálatos, mert egy idealista elnökről van szó, aki ennek kiemelt fontosságot tulajdo-
nított. Különösen súlyos eset Ruandáé, ahol a huszadik század egyik legvéresebb nép-
irtása ment végbe, tulajdonképpen az amerikai adminisztráció tudtával. Oroszország, 
Kína, Izrael, Törökország, Egyiptom, az arab országok többsége példázza, hogy legyen 
bármennyire is idealista egy elnök, a stratégiai érdekek időnként felülírják az elveket.

Ami a keleti blokk átalakulásának segítését illeti, ez sikeresnek mondható. A térség-
beli amerikai befektetés is jelentős. Sikerült a NATO bővítése is, anélkül hogy Oroszor-
szággal kenyértörésre került volna sor.
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Ami Izraelt és Palesztinát, valamint Jordániát illeti, Clintonnak szerencséje volt az 
éppen uralkodó széljárással: a békefolyamat tekintetében a történések – mintegy „ma-
guktól” – megfeleltek az amerikai adminisztráció preferenciáinak. Irak esetében Clin-
ton taktikája hatástalan maradt; Szaddám Huszein a kilencvenes években végig packá-
zott – az amerikai légicsapások ellenére – az ENSZ ellenőreivel.

Clinton elnökjelöltként az idősebb Bush elnök túl engedékeny Kína-politikáját kriti-
zálta, és kijelentette, hogy az ázsiai országgal kialakítandó kereskedelmi kapcsolatokat 
annak demokratizációjához kell kötni. Ezt a célkitűzését elnökként nem tudta követke-
zetesen végigvinni.

Amerika talán a kilencvenes évek eleji változásokra való tekintettel döntött úgy, 
hogy eljött az ideje egy idealista, az amerikai értékeket korlátok nélkül érvényesítő el-
nök megválasztásának. Ennek az elnöknek azonban meg kellett hajolnia az érdekek 
nyomása alatt, és nem tudott állhatatosan kitartani az elnöki időszaka kezdetén meg-
hirdetett politikája mellett. A kilencvenes évek aránylag nyugodt légkörében egy rea-
lista elnöknek nagyobb esélye lett volna nagyobb koherenciát elérni a céljai és a célok 
megvalósulása között, már csak a reálisabb célmegfogalmazás miatt is.

Bill Clinton és George W. Bush összehasonlítása

Bill Clinton elnöki idejét viszonylagos nyugalom jellemezte, már ami közvetlenül az 
Egyesült Államokat illeti. Az első olyan elnök volt, aki a (két) terminusát teljes egészé-
ben olyan világrendben töltötte, amelyben az Egyesült Államok volt gazdaságilag és 
katonailag is a legbefolyásosabb állam; ő volt az, akinek először kellett szembenéznie az 
identitáskeresés problémájával, akinek a megváltozott világrendben új szerepet kellett 
találnia az Egyesült Államok számára. Az USA nem tudta kinek fitogtatni az erejét, 
nem volt kit feltartóztatnia. Clinton idealista elnök volt. Az idealistáknak kedvezett a 
kilencvenes évek elejének világa: a nagy ellenség eltűnt, a felszabadult erőforrásokat 
másra lehetett fordítani, például a mindig is hangoztatott emberi jogok tiszteletben tar-
tatására, a segélyezésre. Ami a célkitűzést illeti, Clintonnak nem volt könnyű dolga: 
új célok kellettek, új eszközökkel – új volt a világ, amely nagyon instabilnak minősült, 
főképpen Európában. Clintonnak hamar szembesülnie kellett azzal a problémával is, 
hogy nem elég hangoztatni a célokat, azokat meg is kell valósítani, és hogy az általános, 
idealista célok adott esetben veszélyesek lehetnek, mert számon kérhetők egy olyan szi-
tuációban, amely az Egyesült Államoktól teljesen függetlenül jön létre. Rá kellett döb-
bennie, hogy a célok megvalósítása pénzbe és egyéb erőforrásokba kerül, és bármeny-
nyire is az USA lényegéhez tartozik az adott cél, amikor fizetésre kerül a sor, a nemzet 
meghőköl, amennyiben az érdekek nincsenek jelen. Clintonnak a kitűzött céljai közül a 
kevésbé ambiciózusokkal nem akadt sok gondja, de rengeteg kritikát kapott az emberi 
jogok védelme ügyében, aminek egyik fő oka az volt, hogy ő maga nagy fontosságot 
tulajdonított ennek a célnak.
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Bushsal kapcsolatban az egyik elemző találóan jegyezte meg, hogy „bár bizonyos 
értelemben Bush külpolitikája elődeihez hasonló, más szempontból viszont úgy írha-
tó le, hogy Bármi Más, Mint Amit Clinton Csinált (Anything But Clinton, ABC).31 Bush 
kemény felütéssel kezdett, nyilván hogy markánsan megkülönböztesse magát az előtte 
két időszakon keresztül az elnöki pozíciót betöltő Clintontól. Azokat az amerikaiakat 
képviselte, akiknek elegük volt abból, hogy az amerikai értékekre hivatkozva az elnök 
mások háza táján kíván rendet tenni – már csak azért is, mert ennek közvetlen hasznát 
nem látták. Bush tehát az érdekek menti politizálás mellett tette le a voksát, és hamar 
kiderült, hogy a bel- és külpolitikai helyzet is ennek a hozzáállásnak kedvezett. Elnök-
sége első időszakában, 2001. január 20-tól 2001. szeptember 11-ig teljes mértékben hű 
tudott maradni mindahhoz, amit ígért, illetve célként kitűzött. Ezt annak is köszönhet-
te, hogy e kilenc hónap alatt nem volt olyan nemzetközi esemény, amelyen például az 
amerikai értékeket kellett volna képviselni az amerikai érdekekkel szemben.

Bill Clinton és George W. Bush 2001. január 20. és szeptember 10. közötti, viszonylag 
nyugodt időszakát összehasonlítva elmondhatjuk, hogy feltevésünknek megfelelően, 
a realista elnöknek volt nagyobb esélye céljai megvalósítására.

Konklúzió

A tanulmányban elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy miért van gyak-
ran szakadék az amerikai külpolitikában a retorikailag megfogalmazott célok és azok 
megvalósulása között. Minden elnökre egyformán vonatkozik-e az inkonzisztencia? 
Mi befolyásolja ezt az inkonzisztenciát vagy annak látszatát? 

Az írásban felállított hipotézis, hogy az inkoherenciát több tényező befolyásol-
ja. A feltételezés az volt, hogy aki az esetleges inkoherencia okát keresi, az általános 
következtetéseket vonhat le, amennyiben az elnöki adminisztráció politikai-filozófiai 
beállítódása körül kezdi a kutatást. Ezért a beállítódás kategóriája szempontjából az 
elemzés alapjaként a realizmust és az idealizmust választottam ki. A vizsgálódás való-
ban összefüggést mutat az elnöki adminisztráció ideológiai beállítódása és a célok meg-
valósulása között, a veszélyeztetettség függvényében. Fenyegetett helyzetben az idea-
lista elnökök is reálisabb célokat fogalmaznak meg, s a fenyegetés elhárítását helyezik 
a célrendszer központjába. Az inkább realista beállítottságú elnököket és adminisztrá-
ciójukat akkor éri kritika, ha „megfeledkeznek” az Egyesült Államok kivételességéből 
adódó „kötelezettségeiről” (így pl. az emberi jogok védelme külföldön is, stb.). Külpo-
litikai inkoherencia miatt ritkábban kapnak kritikát, hiszen eleve nem ígérnek mást, 
mint az amerikai érdekek lehető legjobb védelmét. Az idealista elnökök ezzel szemben 
gyakran esnek abba a hibába, hogy az Egyesült Államok különleges helyzetéből, tra-
dícióiból fakadó elhivatottságához kapcsolódóan olyan célokat jelentenek be, amelyek 
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aztán később betarthatatlannak bizonyulnak. A realistább adminisztrációkat a túlzott 
asszertivitásukért, az idealistábbakat vagy a „puhányságukért”, vagy a külpolitikai in-
koherenciájukért szokták kritizálni. A „puhányság” persze relatív, de az inkoherencia 
nem az: reálisabb célmegfogalmazással és az adott nemzetközi helyzethez való folya-
matos alkalmazkodással ki lehetne küszöbölni ezt a támadási felületet.

Az elemzés során kiderült, hogy bár az amerikai idealizmusnak a külpolitikában 
betöltött szerepe kikerülhetetlen és meghatározó, egy ország külpolitikájában az érde-
kek mindig a legfontosabb szerepet fogják játszani, azaz bizonyos mértékű realizmusra 
szükség van. Míg a realizmus idealizmus nélküli külpolitikai megjelenése lehetséges, 
az idealizmus önmagában csak akkor „áll meg”, ha alkalmazása során nem sérülnek az 
ország érdekei. Minden amerikai elnök kénytelen azonban az idealista megközelítést 
is alkalmazni, ha máshol nem, legalább a retorikájában. A hazai közvélemény ugyanis 
az amerikai értékrend miatt rendkívül érzékeny azoknak a külpolitika terén való érvé-
nyesítésére is.

Következtetésként levonható, hogy alacsony fenyegetettségű helyzetben az idealis-
ta vezetőknek kell jobban odafigyelniük arra, hogy amit mondanak, az összhangban 
legyen a tetteikkel, ugyanis az ő esetükben nagyobb az inkoherencia kockázata. Az 
amerikai értékek miatt eleve hajlamosak nehezen, illetve nagy áron megvalósítható, 
általánosabb jellegű célokat kijelölni, amiket azonban egy későbbi időpontban könnyen 
számon kérhetik rajtuk. Az esettanulmány eredményei alapján idealista adminisztrá-
ció esetén kevesebb, egyszerűbben megvalósítható és nem túlzottan ambiciózus cél ki-
tűzése célszerű, különösen alacsony fenyegetettségű helyzetben.
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Résumé

Coherence in US Foreign Policy – An Analysis of the Impact of Idealism and Realism

The aim of this study is to look at the reasons of incoherence between the goals expressed 
by the administration and their fulfilment in the American foreign policy. Are all 
presidents and administrations equal in this respect? What influences the inconsistence 
or the appearance of it? The hypotheses to be examined here is that the ideological 
position of the presidential administration (in terms of the two major foreign policy 
theories: the realism and the idealism) has an impact on the inconsistence. The analysis 
is structured around the comparison of idealist and realist administration’s foreign 
and security policy priorities in high threat and low threat situation: it deals with the 
comparison of the security and foreign policy priorities of the first term of G. W. Bush 
(realist, both high threat situation and low threat situation), Bill Clinton (idealist, low 
threat situation), and J. F. Kennedy (idealist, high threat situation). The author tried to 
choose administrations after the Cold War (Cold War being nearly for all its length a 
high threat situation [or at least perceived]) but there was no idealist administration in 
a high threat situation, thus the choice of a Cold War president, Kennedy. The analysis 
shows a correlation between the ideological position and the fulfilment of the goals, 
taking into account the threat situation (or the sense of it): in a high threat situation both 
the idealist and the realist administrations will centre their goal setting around the core 
interests of the country. In a low threat situation, the realist administration has bigger 
chances to have more coherence between their goals and their fulfilment.
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