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Előre a múltba? A NATO Wales után
Szenes Zoltán

Közel 140 napos polgárháború (kijevi terminológiával: terrorelhárító művelet) 
után tűzszünettel1 „köszöntötte” az ukrán válság a NATO 27. csúcstalálkozó-
ját, amelyet 2014. szeptember 4–5-én tartott a szövetség a walesi Newportban. 

Amikor 2013 szeptemberében David Cameron brit miniszterelnök bejelentette, hogy 
az Észak-atlanti Tanács (NAC) legközelebbi állam- és kormányfői ülését az Egyesült 
Királyság fogja vendégül látni, még nem lehetett tudni, hogy a szövetség sorsfordító ta-
nácskozást tart majd a festői környezetben fekvő Celtic Manor Resort nevű szállodában. 
A NATO-csúcstalálkozók általában a szervezet előtt álló nagy kérdésekkel, stratégi-
ai problémákkal foglalkoznak: áttekintik a tevékenységet, az elvégzett munkát, véle-
ményt nyilvánítanak a transzatlanti térséget érintő biztonságpolitikai eseményekről, 
folyamatokról, szélesebb kontextusba helyezik az észak-atlanti szövetséget. Minden 
csúcstalálkozónak fontos feladata, hogy megerősítse a szerződés értékeit és alapelveit, 
javítsa a transzatlanti szolidaritást, választ adjon az új biztonsági kihívásokra és meg-
mutassa a változások irányait. A tanácskozáson született döntések egyben politikai és 
katonai feladatokat jelentenek a szövetség civil és katonai szervei részére, meghatározzák 
a főerőkifejtést, a tevékenységi sorrendet, a fejlesztés teendőit. Ez alól nem jelentett ki-
vételt a walesi csúcs sem.

A legmagasabb szintű NAC-ülés tavaly ősszel még nem ígérkezett izgalmasnak. Az 
egyetlen látványos napirendi pontnak az egy évtizedes ISAF- (International Security 
Assistance Force, Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő) művelet befejezése kínál-
kozott, a többi a szokásos, a NATO „üzemszerű” működéséhez tartozó kérdéseket ígér-
te. Ráadásul a szövetség eredeti szándéka egy triumfáló találkozó megszervezése volt, 
hiszen 2014 számos NATO-évforduló megünneplését kínálta.2 Jól tükrözte a kezdeti 
hangulatot a csúcsot elsőként beharangozó, „bennfentes” írás, amit a római NATO Vé-
delmi Akadémia kutatóigazgatója jegyzett. Karl-Heinz Kamp még csak nem is említette 
önálló napirendi pontként az afganisztáni kivonást, annyira eldöntöttnek tartotta ezt a 
témát. Javaslatot tett a NATO–orosz kapcsolatok újragondolására (természetesen még 
az ukrán válság előtti felfogásban), az USA „ázsiai nyitás” (pivot, újabban rebalancing) 
politikájának megtárgyalására, döntéseket sürgetett fontos képességjavító programok 
(pl. rakéta- és kibervédelem) folytatása érdekében, és szorgalmazta a partnerségi 
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kapcsolatok további fejlesztését.3 2014. márciusig még csak azt lehetett várni, hogy a 
NATO „újraírja” Afganisztán utáni jövőjét, megtervezi a „műveleti NATO-ból” a „ké-
szenléti NATO-ba” vezető utat, tovább folytatja a 21. század új biztonsági kihívásai, 
kockázatai és fenyegetései elleni harcot. Ez a feladat könnyűnek ígérkezett, hiszen a 
poszt-ISAF stratégia, illetve az új képességfejlesztési programok rendszere már az elő-
ző csúcstalálkozókon (2009: Strasbourg–Kehl; 2010: Lisszabon; 2012: Chicago) kialakult.

Az ukrán válság azonban teljesen megváltoztatta a walesi csúcs napirendjét, jelentőségét és 
jövőformáló szerepét. A Krím annektálása, Kelet-Ukrajna elszakítási kísérlete a NATO-tól 
határozott katonai lépéseket, a kollektív védelmet megerősítő rendszabályok bevezetését igényelte. 
A kiszámíthatatlan, a nyugati értékeket negligáló orosz kül- és biztonságpolitika mó-
dosította a szövetség orientációját, előtérbe helyezte a „keleti határ” védelmét. A háború 
Ukrajnában véglegesen hozzásegítette a NATO-t a 20 éves intenzív műveleti időszak lezárásá-
hoz. Ezt fejezi ki a szövetség vezetőinek nyilatkozata is, amelyben köszönetet mondtak 
a szárazföldi, légi és tengeri műveletekben részt vett katonáknak a bátorságért és ál-
dozatvállalásért.4 A kollektív védelem központba helyezése és a magukat fenyegetve 
érző tagországok megnyugtatása mellett a szervezetnek továbbra is figyelnie kell az új 
biztonsági kihívásokra, a teljes spektrumban lehetővé váló válaszadási képességekre, 
az ukrán válság komplex kezelésére. Mindezt pedig úgy kell a NATO-nak megoldania, 
hogy az intézkedései ne provokáljanak ki egy „meleg” háborút Kelet-Európában, lehe-
tőség szerint ne szakadjanak meg a kapcsolatok Oroszországgal, megmaradjanak a kö-
zös érdekek alapján történő együttműködés lehetőségei az Európán kívüli térségekben.

A műveleti NATO kifulladása

Az elmúlt években már látható volt, hogy a NATO a műveletekben elfáradt, elhaszná-
lódott. Különösen a több mint egy évtizedes afganisztáni operáció jelentett nagy terhet 
a szövetségeseknek: a komoly veszteségek,5 a jelentős költségek,6 a közvélemény tá-
mogatásának csökkenése7 komoly figyelmeztető jelként szolgált a szövetség számára. 
2014 nyarán pedig a transzatlanti közvélemény-kutatás már egyértelműen azt mérte 
(az európaiak 73 százaléka, az amerikaiak 59 százaléka gondolta úgy), hogy a NATO-
nak elsősorban Európa védelmére kell összpontosítania. Pedig a hidegháború utáni 24 
művelet jól demonstrálta a NATO átalakulását, a műveleti jelleg kialakulását, a misszi-
óknak a politikai döntéshozatalra, a katonai transzformációra és a partnerség fejlődé-
sére gyakorolt hatását. Valamennyi művelet közül a legnehezebb az ISAF-misszió volt, 
melynek csúcspontján, 2012-ben, 130.000 fős haderőt működtetett a szövetség, 50 ország 
közreműködésével, beleértve a 28 NATO-tagot. A fő teher természetesen az Egyesült 
Államokra hárult, a tálibok elleni háborút az amerikaiak kezdték. Washington csak 
2003 augusztusától tudta az atlanti szövetséget Afganisztán biztonsági és újjáépítési 
feladataiba bevonni. Ettől kezdve azonban az Ázsia szívében fekvő ország biztonsága 
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NATO-feladattá vált, hiába volt a szövetségi erők többsége (a csúcspontján 90.000 fő) 
amerikai katona.

Az afganisztáni katonai sikerek és kudarcok a NATO-hoz kötődtek, ellentétben például 
Irakkal, amelyre egyértelműen úgy tekintett a világ, mint egy amerikai vállalkozás-
ra. Bár 2014 végéig a szövetség kivonja erőit Afganisztánból (szeptemberben már csak 
41.000 NATO-katona állomásozott az ázsiai országban), azonban a walesi csúcs dönté-
sének megfelelően tovább támogatja az iszlám köztársaságot, mihelyt a jogi feltételek 
megteremtődnek. Sajnos, a walesi csúcson nem sikerült megállapodást elérni, mert a 
lezajlott elnökválasztás ellenére Afganisztánnak akkor még nem volt felelős vezetője. 
Az új afgán elnök, Ashraf Ghani beiktatása után, 2014. szeptember 30-án sikerült Ka-
bulnak aláírni a kétoldalú biztonsági megállapodást az Egyesült Államokkal, a fegyve-
res erőkről szóló megállapodást (Status of Forces Agreement, SOFA) pedig a NATO-val. 
A biztonsági szerződések megkötése lehetővé tette, hogy az „Eltökélt támogatás” nevű 
művelet (Operation Resolute Support, ORS) az eredeti tervek szerint, 2015. január 1-jével 
megkezdődjék. Az új kiképzési, támogatási és tanácsadási misszió várhatóan 2016 vé-
géig tart. A tizenkétezres NATO-erőből 8.000 főt az amerikaiak adnak, a többit a tagál-
lamok és a partnerországok biztosítják.

Azonban nemcsak az afganisztáni „takarodó”, hanem már a líbiai beavatkozás is 
megmutatta, hogy a szövetségesek eltérően gondolkoznak a katonai erő válságokban törté-
nő alkalmazásáról. A szíriai beavatkozástól való elzárkózás pedig egyértelművé tette 
a nagyobb műveletektől való visszalépést, hiszen nem volt olyan meghatározó érdek 
(sem pedig ENSZ biztonsági tanácsi határozat), hogy NATO-katonák jelenjenek meg 
(boots on the ground) a három éve súlyos polgárháború sújtotta közel-keleti országban. 
Nem sikerült a NATO-csúcson hivatalosan megállapodni a radikális Iszlám Állam elle-
ni fellépésről sem: az USA informálisan csak egy koalíciós magot tudott összegyűjteni 
– hét ország jelezte részvételét – a szélsőséges szunnita terrorszervezet ellen. Így a jövő 
évtől kezdve a NATO csak kisebb műveleteket folytat: az átmenetinek szánt afganisztáni tá-
mogató műveleten kívül Koszovóban biztosítja az államépítés katonai feladatait (4500 
fős szárazföldi erővel), a Földközi-tengeren terrorizmus elleni ellenőrző feladatokat hajt 
végre (3-5 hajóval), illetve a kalózok ellen küzd az Ádeni-öbölben (4-5 hajó). Továbbra 
is biztosítja Törökország déli határainak légvédelmi támogatását, amelyről 2012-ben 
döntött.

Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lennének feladatai a NATO-nak, ha a későb-
biekben is megmaradna a műveletek iránti „étvágya”. A polgárháború Szíriában már 
190.000 ember életét követelte, a sebesültek száma több százezer; a 2,3 millió szíriai 
menekült humanitárius válsággal fenyeget Törökországban, Libanonban, Jordániában 
és Irakban. Szükség lenne egy olyan katonai erőre, amely megfelelő ENSZ-mandátum 
birtokában megakadályozná a további vérontást, valamiféle megoldást érne el a káosz-
ba fulladt Szíriában.
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2014 tavaszán egy új ellenség, a szélsőséges dzsihadista szunnita szervezet, az Iszlám 
Állam (korábban Iraki és Levantei Iszlám Állam, ISIS) Bagdadtól nyugatra elért katonai 
sikerei hívták fel a világ figyelmét egy újabb regionális fenyegetésre. A több tízezer fős, 
korszerű (zsákmányolt amerikai) fegyverekkel rendelkező, az iraki al-Káidából 2013-
ban alakult radikális szervezet célja a bagdadi kormány megdöntése, egy iszlám kalifátus 
megalakítása, a hírhedt saría jogrendjének bevezetése. Az Iszlám Állam komoly veszélyt 
jelent Irakra, az egész térségre; a széteső iraki hadsereg nem képes a vele szembeni ha-
tékony ellenállásra. Nem kisebb szakértő, mint a NATO volt műveleti főparancsnoka, a 
jelenleg dékáni tisztséget viselő James Stavridis admirális javasolta a NATO különleges 
műveleti erők bevetését a nemzetközi fellépés részeként.8 Az Egyesült Államok köz-
vetlenül, szárazföldi csapatokkal nem akar beavatkozni, de légi csapásokkal támogatja 
a kurd és iraki katonai erőket. Egyúttal azon fáradozik, hogy multilaterális együttmű-
ködés keretében egy nemzetközi katonai koalíciót hozzon létre, amelyben a leghűsége-
sebb NATO-szövetségesek mellett a baráti arab országok vennének részt.9

De vannak további ötletek is a NATO műveleti alkalmazására. Egy esetleges pa-
lesztin állam megalakulása esetén Mahmúd Abbász palesztin elnök szívesen látná a 
NATO szerepvállalását a palesztin–izraeli határ ellenőrzésében.10 Mások – a szomá-
liai kalózok elleni harc sikerén felbuzdulva – a szövetség hadihajóinak a bevetését 
javasolják a Guineai-öbölben.11 A walesi döntések azonban megerősítették az előzetes 
várakozásokat: a NATO az afganisztáni misszión kívül nem akar újabb műveletekbe kevered-
ni. Pedig a műveletek látványosan szolgálták a szövetséget, a növekvő vállalásokban 
manifesztálódott a NATO új, hidegháború utáni átalakulása. Azt sem lehet monda-
ni, hogy a konfliktusos országokban és térségekben rosszabb lenne a helyzet, mint 
a beavatkozások előtt. A szervezet teljesítménye folyamatosan javult, rugalmasabbá, 
adaptívabbá és erőteljesebbé vált. Bár valamennyi fontos műveletnek (Bosznia-Hercego-
vina, Koszovó, Afganisztán, Líbia) voltak vezetési, irányítási és végrehajtási problé-
mái, ezeket a NATO javuló hatékonysággal tudta kijavítani, a fájdalmas tanulságokat 
a jövőt tekintve megszívlelni.

A készenléti NATO koncepciója

A NATO koncepcióváltását Anders Fogh Rasmussen, a szövetség főtitkára jelentette be 
a 2013. évi müncheni biztonságpolitikai konferencián. A szervezet „elmozdul a művele-
ti alkalmazástól a műveleti készenlétig, a hadműveleti tervezéstől a válságtervezésig, a 
műveleti NATO-tól a készenléti NATO-ig”.12 Az új koncepció „hívószavai” a felkészült 
(Ready), az erős (Robust) és a kiegyensúlyozott (Rebalanced) NATO volt;13 ezeket a „3R” 
rövidítéssel kezelte a szakirodalom. A készenléti NATO-ra vonatkozó elv fogadtatása 
kezdetben eléggé ellentmondásos volt, hiszen olyan értelmezésre is lehetőséget adott, 
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hogy a szövetség eddig nem volt egészen felhasználható a váratlanul felmerülő felada-
tokra. Félelem volt a tekintetben is, hogy a kevésbé aktív NATO jelentősége csökken a 
nemzetközi közösség és a nagy biztonsági szereplők körében. De az elképzelés részlete-
inek kidolgozása, a szakértői elemzések, a készenléti koncepciónak a NATO különböző 
fórumain történt megtárgyalása hozzásegítettek a jobb megértéshez. Csupán arról van 
szó, hogy az észak-atlanti szövetség valószínűleg nem fog többé felvállalni ISAF típusú, 
nagyságú és időtartamú expedíciós szárazföldi műveleteket, de viszi tovább a meg-
lévő operációkat, s továbbra is vállal missziókat, amennyiben a tagországok azokkal 
egyetértenek. A NATO-nak a műveleteken kívül még számos feladata van, amelyeket 
a készenléti koncepció most előtérbe helyez. Meg kell erősíteni a kollektív védelem elve 
melletti elkötelezettséget, foglalkozni kell a kiszámíthatatlan jövő új kihívásaival (főleg 
a kiber- és a rakétavédelem területén), tovább kell fejleszteni a válságkezelés elméletét 
és gyakorlatát. A nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben fontos feladat az integrált 
parancsnoksági struktúrának és a konvencionális erők harci képességeinek a megőrzése.

A készenlét javításának a NATO alárendelte a két új „sztár” programját is, az okos 
védelmet (Smart Defence, SD) és az összekapcsolt erők kezdeményezést (Connected Forces 
Initiative, CFI), amelyeket a chicagói csúcson (2012. május) hagytak jóvá. Az okos véde-
lem „kevesebbért” akar „többet nyújtani”14 a tagállamoknak, egy olyan együttműködési 
modell megteremtésével, amely közelebb hozza egymáshoz a tagállamokat, a NATO szer-
vezetét és a védelmi ipart. A csökkenő tagállami védelmi kiadások miatt szövetségi és 
nemzeti szinten egyaránt előtérbe került a priorizáció, a kooperáció és a specializáció. Az 
„okos” projektek száma folyamatosan növekszik: Chicagóban még csak tizenhetet mu-
tatott be a NATO, napjainkra ez szám már huszonkilencre növekedett. Több projektet 
sikeresen meg is valósított ebből a szövetség, további százötven előkészítése folyik,15 
amelyek csak vezető nemzetre és megfelelő erőforrásokra várnak. Négy hosszabb ideje 
működő, rendkívül sikeres multinacionális programot (a balti légtérvédelem, a SALIS 
és a pápai légibázison működő SAC stratégiai légi szállítási képességek,16 továbbá az 
AWACS korai előrejelző és légtérellenőrző egység) szintén besoroltak az SD-projektek 
közé. Ennek ellenére az okos védelem programjainak megítélése a szakirodalomban 
vegyes:17 az eltérő tagországi biztonságfelfogás nem kedvez az együttműködésnek, 
csorbulnak a nemzeti érdekek, nem megoldott a nemzetek elszámoltathatósága, tag-
állami szinten meggyengül a teljes spektrumú képességépítés. Nemcsak erős politikai 
akaratra van szükség, hanem valós pénzügyi és védelmi ipari bázisra is. A kisebb tag-
országok pedig méltányosabb teherviselést kérnek a kiképzés, felkészítés és fenntartás 
területén. A nehézségekkel együtt az SD-koncepció erősödik, a finanszírozási gondok 
miatt egyre több ország ismeri fel az együttműködés szükségességét.

Az összekapcsolt erők kezdeményezés szövetségi szintű, modern, integrált, magas ké-
szenlétű haderők fenntartását célozza, amelyek középpontjában a NATO reagáló erők 
(NRF)18 állnak. 2013. februárban döntöttek a védelmi miniszterek arról, hogy a CFI 
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megvalósításának közvetítő eszköze az NRF lesz, amely egyszerre alkalmas a katonai 
műveleti készenlét demonstrálására, valamint a szükséges átalakítások (új koncepciók, 
eljárások, technológiák, szabványok) tesztelésére. Az elképzelés szerint 2015–2020 kö-
zött a NATO visszatér a régi, a hidegháború alatt megszokott, „nagygyakorlatos” idő-
szakához, amelyet a reagáló erők éves „vizsgafeladatára” alapoznak. Az ukrán válság 
felgyorsította ezt az elképzelést, és a „Steadfast Jazz (Rendületlen Dzsessz) 2013” kódnevű 
NRF-gyakorlatot novemberben már az orosz határok mellett (Lengyelország, Litvánia) 
tartották, 2014-ben pedig megnövelik a gyakorlaton résztvevők számát 9000 főre. 2015-
ben a „Trident Junction” fedőnevű haderő-demonstráció már 25.000 katona részvételével 
számol; a hadgyakorlatnak Spanyolország, Portugália és Olaszország lesz a helyszíne. 
A tagországok műveleti készenlétét, az együttműködési képességük (interoperability) 
javítását a CFI azonban nemcsak gyakorlatokon, hanem más területeken is szeretné 
javítani. Különösen előtérbe került az aszimmetrikus hadviseléshez nélkülözhetetlen 
különleges műveleti erők együttműködése, valamint a hírszerzés, megfigyelés és felde-
rítés szövetségi szintű koordinációja. A CFI koordinálására kijelölt szövetségi híradó- 
és informatikai ügynökség (NCI Agency) például régóta foglalkozik egy több nemzet 
bevonásával működő háborús vezetési és irányítási rendszer (Combined Federated Battle 
Labs Network, CFBLNet)19 kifejlesztésével. Az elért eredmények és az ISAF-tapasztalatok 
alapján az ügynökség most egy egyesített műveleti hálózat (Future Mission Network, 
FMN)20 kiépítésén dolgozik, amely szintén a CFI központi elemét képezné a jövőben.

A walesi csúcs a készenlét erősítése érdekében elfogadott egy harmadik koncepciót 
is, amely a készenléti akcióterv (Readiness Action Plan, RAP) elnevezést viseli. Az új terv 
már közvetlenül a NATO keleti határának védelmével van összefüggésben, olyan intézkedése-
ket ölel fel, amelyek megerősítik a kollektív védelem garanciáit az Oroszországgal hatá-
ros országokban. A megerősítő intézkedésekhez harci-technikai eszközök és készletek 
előretelepítése, határ menti bázisok létrehozása, a katonai infrastruktúra fejlesztése tar-
tozik. Fontos részét képezik a közös gyakorlatok, a fenyegetettségre vonatkozó elemzé-
sek, a korai előrejelzési rendszerekből, valamint más hírszerzési forrásokból származó 
információk megosztásának javítása. A csúcs előkészítésének időszakában a legtöbb 
politikai vitát generáló javaslat (10.000 NATO-katona telepítése Lengyelországba)21 
azonban nem kapott támogatást, mert a szövetségi vezetés nem akarta nyíltan meg-
sérteni a NATO és Oroszország által 1997-ben aláírt alapító okiratot, amely a NATO-
erők térségbeli jelenlétét korlátozza.22 Helyette viszont az NRF részeként létrehoznak 
egy magas készenlétű (2-5 nap) összhaderőnemi haderőcsoportot (Very High Readiness 
Joint Task Force, VJTF, 4000 fő), amelynek a feladata a váratlan és meglepetésszerű ka-
tonai fenyegetések kezelése lesz.23 Az állam- és kormányfők egyetértettek azzal, hogy 
az akcióterv végrehajtása és irányítása érdekében a lengyel Szczecinben 15 éve műkö-
dő többnemzeti (lengyel, német, dán) hadtestparancsnokságot24 megerősítik (a britek 
biztosítanak egy dandárparancsnokságot), képessé teszik a kollektív védelemnek a 
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washingtoni szerződés 5. cikke szerinti feladatai irányítására és koordinálására. Dön-
tés született a keretnemzet-koncepció (Framework Nation Concept, FNC) elfogadásáról, 
amely szintén egyfajta koordinált multinacionális fejlesztésként értelmezhető.

A NATO készenlétének erősítéséhez azonban nem elegendőek csak a koncepciók, 
szükség van a katonai költségvetések növelésére is. A védelmi tervek felülvizsgálata, 
új válságtervek készítése, a közös kollektív védelmi feladatokhoz való hozzájárulás a 
nemzetektől további erőforrásokat igényel. A NATO-tagországok 2013-ban 928,3 mil-
liárd dollárt költöttek védelemre,25 amelyből csak az Egyesült Államok részesedése 
73 százalék volt, pedig Washington is szerényebb katonai költségvetéssel számolhat 
már. Az európai tagországok 309,6 milliárd dollárt (ebből az új tagok 7,4 milliárdot) 
fordítottak katonai célokra. Ez a NATO összkiadásai 27 százalékát jelenti: 5 százalék-
kal kevesebbet, mint a gazdasági és pénzügyi válság előtt. Tavaly csupán négy ország 
(az Egyesült Államok, Észtország, Nagy-Britannia és Görögország) védelmi kiadásai 
haladták meg a GDP 2 százalékát. Ugyanezen időszakban Oroszország 20 százalékkal 
növelte a katonai kiadásait. E pénzek hatékony felhasználását nemcsak az orosz had-
erőreform következetes véghezvitele, hanem a Krím elfoglalása, az ukrán szeparatisták 
támogatása, a jelentős (30.000 fős) határ menti haderő-csoportosítás folyamatos készen-
létben tartása is demonstrálja. A NATO számításai szerint az európai tagországoknak 
együttesen 80 milliárd eurót kellene „átforgatniuk” a katonai büdzsékbe, hogy minden 
ország elérje a 2002-es prágai NATO-csúcstalálkozón a GDP 2 százalékában meghatá-
rozott védelmi költségvetési szintet. Ez Európában szinte megoldhatatlan feladatnak 
látszik, mert a tagállamok – a gazdaság stabilizációja és növekedési pályára állítása 
mellett – egyre szorítóbb társadalombiztosítási problémákkal szembesülnek. Az EU 
Biztonsági Tanulmányok Intézete szerint „a fegyveres erők a jövőben valószínűleg 
csökkentések célpontjai lesznek, az öregedő lakosság, a növekvő társadalombiztosítási 
és egészségügyi költségek miatt”.26 Az elemzés helytállóságát mutatja, hogy a csúcsta-
lálkozón a tagországok csak ígéretet tettek a csökkenő védelmi költségvetési trend meg-
fordítására. Azonnali, kollektív költségvetés-emelési döntés nem született, csupán csak 
elfogadták azt az ajánlást, mely szerint 10 éves távon közelíteni kell a (már Prágában 
is célul kitűzött) 2 százalékhoz, ezen belül pedig a katonai költségvetés 20 százalékát 
kell fejlesztésre és beszerzésre fordítani.27 Pedig a NATO vezetése és az amerikaiak na-
gyon szerették volna, ha rövidebb távú, azonnali emeléseket ígérő döntések születtek 
volna a megújított transzatlanti együttműködés jegyében.28 Csupán néhány tagállam 
(Lengyelország, Csehország, az Egyesült Királyság, Lettország, Norvégia, Románia) je-
lentette be, egyoldalúan, a védelmi költségvetés 2 százalékos szintre emelését. E tény 
pedig tovább erősíti a NATO azon politikai irányvonalának a helyességét, amely közös 
erőfeszítésekkel és új programokkal (okos védelem, az interoperabilitás javítása, készenléti 
akcióterv) kívánja kompenzálni a tartós forrásszűkülést.
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Ma már a NATO a legnagyobb képességfejlesztési programjait az okos védelem és a 
közös finanszírozás alapján szervezi. A szövetségi felszínellenőrzési rendszer (Alliance 
Ground Surveillance, AGS) keretében tizenöt tagállam működik együtt öt pilóta nélküli 
repülőgép (Global Hawk) beszerzésében és jövőbeni működtetésében. 2013-ban befeje-
ződött az első ilyen felderítő repülőgép gyártása, s megkezdődött a leendő támaszpont-
juk kialakítása is, a szicíliai Sigonella légibázison. A képesség 2017-től áll majd a NATO 
rendelkezésére.29 Az Oroszországgal való konfliktus egyik forrását jelentő ballisztikus 
rakéták elleni védelem (Ballistic Missile Defence, BMD) terén is a multinacionális erő-
feszítések vannak előtérben. Bár a NATO rakétavédelmi programjának „motorja” az 
Egyesült Államok, a rendszer ebben az esetben sem tudna felállni a többi tagország 
hozzájárulása nélkül. Törökországba (Kürecik) tavaly radart telepítettek, Romániában 
megindult a rakétavédelmi létesítmény építése (Deveselu), Lengyelország a rakétáknak 
(Redzikowo), Spanyolország az amerikai Aegis hadihajóknak ajánlott fel bázist (Rota). 
Hollandia fregattok korszerűsítésével, Franciaország új radarok fejlesztésével, Német-
ország Patriot típusú rakéták felajánlásával járul hozzá a 2018-ig megvalósuló rendszer-
hez,30 amely valamennyi európai NATO-tagországnak rakétavédelmi „ernyőt” nyújt. 
A megbízható rakétavédelem fontosságát az izraeli Vaskupola-rendszer meggyőzően 
bizonyította a 2014 nyarán lezajlott gázai katonai konfliktusban. Hasonlóképpen mul-
tinacionális keretben valósult meg 2013-ban a NATO kibervédelmi reagáló képesség 
(NATO Computer Incident Response Capability, NCIRC) létrehozása, mely 51 NATO-léte-
sítmény számítógépes rendszerének védelméért felelős. A kibervédelem tavaly került 
be első ízben a szövetségi védelmi tervezési folyamat ba, aztán nagy hangsúlyt kapott a 
gyakorlatok során (Cyber Coalition Exercise), a walesi csúcson pedig egy továbbfejlesztett 
szakpolitikát fogadott el a NATO. A jövőben a kibertámadást a szövetség a kollektív védelem 
hatálya alá tartozó cselekménynek fogja tekinteni, amelyről a NAC eseti alapon fog dönteni.31

A NATO új programjai tehát a „közös erővel” „közös képességek” létrehozásán ala-
pulnak, aminek számos előnye van. A NATO mindig is jó volt az intézményi együtt-
működés szervezésében (gondoljunk például az átfogó megközelítés elvének kidol-
gozására és alkalmazására), amellyel a jövőben is képes lesz az aggregált szövetségi 
katonai képességek megtartására és fejlesztésére. Az új kezdeményezések (SD, CFI, 
RAP) a szervezetben elindítanak egyfajta pezsgést, szellemi és gyakorlati innovációt, 
és ez a fajta état d’esprit megtermékenyíti a NATO-n kívüli két- és többoldalú együtt-
működéseket is. A skandináv NORDEFCO védelmi kooperáció (2009), a brit–francia 
védelmi együttműködés (2010), a Benelux államok katonai összefogása (2012) vagy a 
Visegrádi Együttműködés keretében koordinált védelempolitika szellemi, politikai és 
gyakorlati támogatást kap a NATO-tól a fejlesztés, a modernizáció és az integráció to-
vábbviteléhez. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a „keretnemzet” megoldásokat is, amelyek 
részeként három csoport létrehozását jelentették be Walesben.32 Tíz tagállam, Németor-
szág vezetésével, elsősorban a képességfejlesztésre (tűzerő, tömegpusztító fegyverek 
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elleni védelem, logisztika, vezetési pontok létrehozása) fog fókuszálni. Az Egyesült 
Királyság által facilitált szövetségesi csoport (hét tagország) az expedíciós erőknek a 
2016-tól a teljes műveleti spektrumban történő összefogását és fejlesztését tűzte ki célul. 
Az Olaszország vezette regionális tagországok (öt szövetséges nemzet) pedig a stabili-
zációs és újjáépítési képességeket (szárazföldi erők, vezetés-irányítás, támogató elemek) 
helyezik előtérbe. A keretnemzet-koncepció felgyorsíthatja az állandó multinacionális 
szárazföldi haderő-formációk létrehozását, amelyek összevonásával hosszú távon – a 
haditengerészeti erőkhöz hasonlóan – megvalósulhat egy közös szárazföldi NATO-
komponens felállítása. Végül az új NATO-gondolkodás erősítheti a partnerséget is, 
mert a Partnership for Peace (PfP) legfelkészültebb tagországai (Svédország, Finnország, 
Ausztria, Svájc, 2014-ben Ukrajna, majd 2015-től Grúzia és Montenegró) részt vehetnek 
az NRF-erőkben, képviseletet delegálhatnak a NATO-parancsnokságokra. Mindezen 
megoldások jelentősen tudják javítani az interoperabilitást, a legjobb tapasztalatok 
megosztását.

Készenléttől a kollektív védelemig

A NATO képességfejlesztési törekvései új értelmezést kaptak az ukrán válság kapcsán, 
amely már nemcsak a hosszú távú haderőfejlesztés fontosságát, hanem az azonnal be-
vethető erők nélkülözhetetlenségét is bizonyította. Világossá vált, hogy valós katonai képes-
ségek nélkül nem lehet új biztosítékokat, megújult biztonságérzetet (reassurance) adni az ag-
gódó NATO-tagországoknak. A NATO készenléti koncepciója fokozatosan egészült ki 
a katonai rendszabályok azonnali bevezetésének lehetőségeivel, hiszen egy felkészült NATO-
nak a háborús küszöb alatti fenyegetésre is választ kell tudnia adni. A NATO-t, illetve 
az egész nyugati világot meglepte a Krím orosz intervenciója (2014. március 18.), de nem 
volt felkészülve a kelet-ukrajnai polgárháború kitörésére sem. A 2014. március elején 
tartott üléseken33 a szövetség nem találta meg az orosz erők (Specnaz-alakulatok, ejtő-
ernyősök, tengerészgyalogosok) beszivárgó taktikájával szembeni ellenszert, nem tudta 
megakadályozni a kelet-ukrajnai szakadár erők orosz támogatását, képtelen volt kidol-
gozni a válság kezelésének gyors, adekvát megoldásait. Az egyetlen látványos dön-
tés a NATO–Oroszország Tanács (NRC) gyakorlati munkájának a – politikai kapcsolat 
megszakítása nélküli – felfüggesztése volt, 2014. április 7-én – azon a napon, amikor 
megkezdődött a kormányépületek elfoglalása a kelet-ukrajnai városokban: Donyeck-
ben, Luganszkban és Harkivban.

Az orosz hibrid háború elleni fellépés stratégiája csak fokozatosan alakult ki, amihez 
meg kellett várni valamennyi döntéshozó szervnek (NATO Katonai Bizottság, védel-
mi és külügyminiszteri értekezletek) a walesi csúcsot előkészítő ülését. Az irányváltás, 
a kollektív védelmet megerősítő programok és intézkedések május-júniusban fogalmazódtak 
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meg, még ha a részletekről folyó egyeztetések egészen a csúcsig is tartottak.34 Az ukrán 
válság, a véres polgárháború hullámzó eseményei ismét előtérbe helyezték a kollektív 
védelem fontosságát, a veszélyeztetett országok (különösen Lengyelország és a balti ál-
lamok) „hangosan” reklamáltak a katonai intézkedések késlekedése miatt. Donald Tusk 
miniszterelnök azt követelte, hogy „Lengyelország védelmét ne szerződésben rögzített 
szavakkal, hanem katonailag biztosítsák”.35 Lengyel szakértők egyenesen „másodosz-
tályú” NATO-tagság, „szappanbuborék-NATO” kialakulását vetítették előre arra az 
esetre, ha a „frontországok” (Lengyelország, balti államok) területén a szövetség nem 
telepítene közvetlen védelmet nyújtó szárazföldi NATO-erőket.36

A kritikákban van igazság, hiszen egy ilyen helyzetre a NATO-nak már fel kellett 
volna készülnie. A 2008-as grúz–orosz katonai konfliktus óta a kollektív védelem kér-
dése a politikai viták középpontjában állt, de eltérő vélemények voltak a szövetség-
nek a keleti határon fekvő tagországok védelmét illető eltökéltségéről is. Az amerikai 
Alexander Motyl híres cikkében,37 „Vajon megvédi-e a NATO Narvát?”38 (egy esetle-
ges orosz agressziótól), arra a következtetésre jutott, hogy az európai nagyhatalmak 
– különböző okokból – nem fognak katonai erővel szembeszállni Oroszországgal. 
A Rutgers Egyetem oktatója Otto von Bismarckot idézi, miszerint Narva „nem éri meg 
egyetlen pomerániai gránátos elvesztését sem”. Kizárólag az „új Európa” önkéntesei 
fognak segíteni az észteknek. Ha pedig az oroszok elfoglalják már a „történelmi orosz 
várost”, akkor megtalálják az indokokat, hogy a NATO-országoknak miért ne kelljen 
konfrontálódniuk Moszkvával. Az európaiak harci kedvének hiányára a NATO-t érté-
kelő orosz írások39 is felhívják a figyelmet, és olyan tényezőként értékelik, amit Putyin 
is felhasznál stratégiájának alakításakor. Motyl e klasszikusnak számító cikkében már 
2008 szeptemberében rekonstruálta az orosz intervenciós stratégiát (az orosz lakosság 
védelme, orosz párti szervezetek támogatása, humanitárius intervenció, katonai erők 
rejtett átdobása, stb.), amelyet Moszkva ma az ukrán válságban is alkalmaz. Nem nehéz 
az azonosságokat és a hasonlóságokat felfedezni a két történelmi helyzet között, egye-
dül talán az intervenciós módszertan fejlődött azóta.

A walesi döntések ellenére a politika viták ma is megosztják a szövetséget a keleti 
„frontországok” katonai megerősítésének (főleg a csapatok telepítésének) szükségessé-
ge tárgyában. A NATO-tagországok eltérően ítélik meg az orosz fenyegetést: másként 
gondolkodnak a keleti határ mentén élő államok (bár ez a csoport sem egységes, hi-
szen Szlovákia és Magyarország véleménye különbözik a többiekétől), de vannak szo-
lidáris országok, és léteznek semleges álláspontot elfoglaló nemzetek is. Németország 
például 2008-tól óvatos politikát folytat Moszkvával szemben. Franciaország az utolsó 
pillanatban függesztette fel a nagy bevételt jelentő fegyverüzletet (az első két Mistral 
helikopterhordozó 1,2 milliárd dolláros üzletet képvisel). Párizs arra az amerikai javas-
latra, hogy a francia veszteségek elkerülése érdekében a NATO vegye meg a hajókat, és 
azokkal erősítse meg az állandó haditengerészeti flottáját, nem is reagált. A walesi csúcs 



2014. ősz 13

Előre a múltba?

határozatai tehát azt a kompromisszumot tükrözik, amit a tagországok el tudtak érni az elmúlt 
hónapokban. Bár az ötnapos grúz–orosz háború után komoly következtetéseket vont le 
a NATO, az nem volt elegendő az ukrán válság megelőzéséhez. Az akkori konfliktus-
ban a szervezet teljesen megszakította az együttműködést (a politikait is) Oroszországgal, és 
csak egyéves intermezzo után, az obamai „reset”-politika részeként tért vissza az NRC 
a tárgyalóasztalhoz. Habár a keleti szövetségesek katonai védelmének megerősítésére 
nem került sor, de a kollektív védelmet kifejező 5. cikket megerősítették az új stratégiai 
koncepcióban (2010. november, Lisszabon), és az elrettentést jobban szolgáló terveket 
fogadtak el a nukleáris és a hagyományos katonai erők elhelyezkedéséről. Végül a szö-
vetség szakított a hidegháború utáni eufóriával is, és 2008 után visszaállította Oroszor-
szággal szemben a veszélyhelyzeti (contingency) tervezést.

A grúz háborúból azonban nemcsak a NATO tanult, hanem Oroszország is. A ka-
tonai konfliktus után Moszkva felgyorsította a haderőreformot, folyamatosan növelte 
a katonai kiadásait, meggyorsította az új generációs fegyverek beszerzését, váratlan, 
készenlétet javító gyakorlatokat vezetett be. A krími intervenció kapcsán a NATO-t ép-
pen ez utóbbi, az oroszok rendkívül gyors mobilizációs képesség lepte meg, amellyel a 
határ/tenger mentén hatalmas erőket tudtak felsorakoztatni. Az orosz haderő (Déli Ka-
tonai Körzet) április 24., az ukrán szeparatisták ellen indított támadás óta folyamatosan 
30.000 fős csoportosítást tart gyakorlatok címén az orosz–ukrán határ mentén. Brüsszel 
nemcsak az orosz haderő-demonstrációval nem tudott mit kezdeni, hanem tanácstalan 
volt a nemzetközi sajtóban „hibrid háborúnak”, illetve az utóbbi időben „bizonytalan, 
kétértelmű hadviselésnek”40 (ambiguous warfare) nevezett taktikával kapcsolatban is. 
Moszkva ugyanis magas szinten kombinálja a politikai-diplomáciai félrevezetést, a mé-
diaháborút, a kibertámadásokat, a rejtett műveleteket a hagyományos aszimmetrikus 
hadviseléssel, amelyet „baráti környezetben” (a Krímben a lakosság szinte teljes támo-
gatásával, Kelet-Ukrajnában pedig az orosz nyelvű ukránok többségi szimpátiájával) 
folytatnak, az orosz lakosság egyetértésével.

Az új típusú hadviseléssel szemben a NATO nehezen tudja felvenni a harcot. Bár 
Philip Breedlove tábornok, európai főparancsnok augusztusban már nyilatkozott arról, 
hogy a tagországok területére felségjelzés nélkül behatoló erők (sajtónevükön: „little 
green men”) tevékenysége ugyanúgy a szövetség 5. cikkének hatálya alá tartozik, mint 
a hagyományos támadás,41 nehéz megítélni, hogy a beszivárgás mikor éri el a NATO-
erők bevetéséhez szükséges küszöbértéket. Hasonló a helyzet a kiberfenyegetésekkel 
is. Hiába döntött a NATO most arról, hogy egy ország ellen indított kibertámadást 
(ilyen eset 2007-ben történt, Észtország ellen) az 5. cikk hatálya alá tartozónak tekint, 
kétséges, hogy pontosan meg lehet-e állapítani, hogy ki és honnan támadott. Egy téves 
reakció pedig beláthatatlan politikai, diplomáciai és katonai következményekkel járhat. 
Nem beszélve arról, hogy az 5. cikk42 aktivizálásához teljes konszenzusra van szük-
ség, vagyis valamennyi országnak egyformán kell megítélnie a helyzetet. Talán nem 
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véletlen, hogy a NATO 65 éves, viharos történetében erre csak egyszer, 9/11 után került 
sor. Mindenesetre dicséretes, hogy a walesi csúcson legalább meg akarták teremteni az 
ilyen helyzetekre vonatkozó döntési feltételeket. A NAC ugyancsak elfogadta a háborús 
küszöb alatti „trükkös” támadások (hibrid hadviselés, infiltrációs harceljárások) elhárí-
tása érdekében a szövetségi garanciaerők (VJTF) létrehozását és a „frontországokban” 
történő rotációs elhelyezését. Mivel kezdetben ez egy új erő lesz, óhatatlanul felmerül 
a kérdés, hogy akkor ez idáig a NATO reagáló erők nem voltak gyorsan bevethetők? 
A VJTF (mintegy 4.000 fő) egy nagyon gyorsan reagáló összhaderőnemi dandár lesz, 
amelynek a váratlan és meglepetésszerű katonai fenyegetések kezelése lesz a feladata. 
A VJTF az elsődleges alkalmazási készenlétet 2015 őszére, a teljes műveleti képességet 
2016 első felében fogja elérni. Ezt követően az NRF-be integrálják. Gyors alkalmazási 
lehetőségeit a technikai részletek (ki dönt az erő bevetéséről, milyen lesz az irányítás- 
vezetés rendje, hogyan történik a működés finanszírozása, stb.) hiányában még nem 
lehet megítélni.

A kollektív védelemmel kapcsolatos elvi és konkrét eseti vitákat (mint például az 
ukrán krízis kapcsán) nem szabad eltúlozni, hiszen ezek hozzátartoznak a szövetségi 
biztonság problémaköréhez. Már Michael Mandelbaum43 és Glenn H. Snider44 mun-
kássága feltárta a biztonsági dilemma összefüggéseit a szövetségi működés bonyolult 
érték- és érdekrendszerében. A NATO működését mindig is a szövetségi feladatokban 
való részvétel (entrapment) és a szövetségi ígéretek be nem tartása (abandonment) közöt-
ti egyensúlyozás jellemezte, közösségi és tagországi szinten egyaránt. Ha a szervezet 
nem nyújt megfelelő segítséget a magát veszélyeztetve érző tagországnak, akkor az 
elhagyatottnak, „árvának” érzi magát, ami felveti a szolidaritás és a hitelesség kérdé-
sét. Inflálódnak az 5. cikk garanciái, ha a segítséget kérő NATO-tag nem kapja meg a 
biztonságát garantáló támogatást. Másik oldalról viszont a biztonsági fenyegetésben 
konkrétan nem érintett állam azt mérlegeli, hogy mennyire bonyolódhat bele egy szö-
vetségi szempontból fontos, de a saját nemzeti érdeke tekintetében marginálisnak tűnő 
konfliktusba. Lehet, hogy sikerül elkerülnie a csapdahelyzetet – nem delegál erőket a 
konfliktuskezelésbe, nem vesz részt a kívánt műveletben –, de nem biztos, hogy amit 
nyer a réven, nem veszíti el a vámon. Ha ugyanis a szövetség nem találja meg az egyen-
súlyt a probléma megoldásában, akkor könnyen hiteltelenné válik, elveszítheti relevan-
ciáját, végső soron saját jövőjét kockáztatja.

Tehát a bajba jutott, magukat fenyegetve érző tagországok megsegítése kivételesen 
fontos feladat, mert a szolidaritás kifejezése azt az üzenetet közvetíti az érintett ország 
számára, hogy számíthat a szövetségre. Így volt ez 2012-ben, amikor Törökország a 
4. cikk alapján légvédelmi segítséget kért a NATO-tól a szíriai légi támadások ellen. 
Hasonló a helyzet az ukrán válság esetében is, amikor az orosz fenyegetéstől tartó, 
nyugtalankodó államoknak kell támogatást nyújtani. Bár az ukrán krízis hatására 
foganatosított intézkedések nem tudták megváltoztatni az orosz törekvéseket, mégis 
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megnyugtató hatással voltak Lengyelországra és a balti hármakra. A biztonságot ja-
vító intézkedések egyben pozitív üzeneteket küldtek Ukrajnának is, hiszen a március 
5-én tartott NUC-ülésen és a walesi csúcson a NATO bizonyságát adta annak, hogy 
nem hagyja magára a fontos partnerországát sem. Ugyanakkor az atlanti szövetség a 
partnerországoknak nem nyújt katonai védelmet, nem tudja rájuk kiterjeszteni (mint 
ahogyan ezt több PfP-tag szeretné) az 5. cikk katonai védőernyőjét.

A NATO elrettentő erejét, biztonságát fokozó intézkedésekhez azonban azonnali ké-
szenlétű erők kellenek, mert máskülönben a szövetség nem tudja időben megtenni a szük-
séges intézkedéseket. A készenlét (readiness) és az új biztonságot (reassurance) nyújtó 
lehetőségek tehát szoros kapcsolatban vannak egymással. Nem véletlen, hogy a 2014 
márciusától meghozott intézkedések végrehajtásának többségét az Egyesült Államok 
vállalta magára, hiszen a NATO-nak csak minimális azonnali készenlétű ereje van: az 
AWACS-gépeket március 10-én irányította légi ellenőrzésre a lengyel és román légtér-
be, az állandó tengeri haderő pedig március 12-én kapott feladatot a Fekete-tenger és a 
Földközi-tenger keleti vizei biztonságának megerősítésére. Az azonnali intézkedések 
többségét azonban az USA-nak kellett teljesíteni, amit szövetségi és bilaterális szinten ol-
dott meg.45 Az európai tagországok csak kisebb hozzájárulásokat tettek (vadászgépek, 
hadihajók küldése, gyakorlatokon való részvétel) a NATO-nak a veszélyeztetett térsé-
gekben való megjelenéséhez. Az amerikaiak 600 tengerészgyalogost, továbbá repülő-
gépeket (6 db F15-ös vadászgépet a balti, 18 F16-ost a lengyel légtérbe) és hadihajókat 
küldtek a balti- és a fekete-tengeri jelenlét fokozására. Washington elfogadott egy, az 
európai részvételt megerősítő kezdeményezést (European Reassurance Initiative), amely-
nek keretében egymilliárd dollárt szánnak az NRF növelésére (egy dandárharccso-
port), állandó kiképzési jelenlétre (évente két zászlóalj), főleg a kelet-európai országok 
területén, továbbá a fekete-tengeri rotációs erők (Black Sea Rotational Force, BSRF) mű-
ködtetésére, illetve Ukrajna, Grúzia és Moldova katonai felkészültségének javítására.

A transzatlanti partnerség megerősítése

A transzatlanti kapcsolatok megújítása (renewal) a NATO-csúcs eredeti céljai közé tarto-
zott,46 de mint ahogyan azt a kollektív védelem megerősítésénél láttuk, az ukrán válság 
még inkább kihangsúlyozta az USA és az európai NATO-országok közötti együttműkö-
dés fontosságát. A témakör napirendre tűzését eredendően az amerikai kül- és biz-
tonságpolitikai prioritás megváltozása, az ázsiai–csendes-óceáni „pivot” (legújabban: 
„rebalancing”) igényelte, mert az európaiak úgy érezték, hogy Washington kevesebb 
figyelmet fordít Európára, mint kellene. Kétségtelen, hogy az amerikaiak 2012 óta ki-
vontak két dandárt Európából, megszüntettek egy hadtestparancsnokságot, csökken-
tették a repülőgépek számát. Egyedül a haditengerészeti jelenlétük növekedett, hiszen 
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a ballisztikusrakéta-védelem keretében négy Aegis típusú rombolót csoportosítanak 
át a Földközi-tengerre; az első már 2014. áprilisban megérkezett a spanyol haditenge-
részeti bázisra. Jelenleg 67.000 amerikai katona állomásozik Európában, ebből 57.000 
az európai, 10.000 pedig az afrikai parancsnokság alárendeltségébe tartozik. Az USA 
NATO-szerepe azonban nem azonos az Európában tartott katonáinak a számával; kez-
deményezései, javaslatai befolyásolják a NATO tevékenységének valamennyi területét: 
a műveleteket, partnerséget, bővítést, válságkezelést, sőt a 21. század új biztonsági fe-
nyegetései elleni harcot is.

Ugyanakkor a szövetségnek is fontos tisztáznia, hogy az amerikai irányváltás mi-
lyen következményekkel járhat a szervezetre.47 Az ukrán válság ezt a kérdést azonban 
háttérbe szorította, bár a walesi csúcson elfogadtak egy, a transzatlanti partnerséget 
megerősítő rövid deklarációt.48 Az utóbbi hónapokban ugyanis világossá vált, hogy a 
NATO-nak a közeljövőben a kiszámíthatatlan orosz kül- és biztonságpolitika miatt Eu-
rópára kell koncentrálnia, idejét és erejét a kollektív védelem erősítésére kell fordítania. 
Továbbra is megmaradnak azonban a hagyományos transzatlantizmus élő kérdései – a 
műveletek és a NATO-bővítés folytatása, a közös tehermegosztás, a partneri kapcsola-
tok fejlesztése –, amelyekben szintén meghatározó az amerikai vélemény. E kérdések 
többségében (orosz kapcsolatok, Afganisztán, partnerség) egyetértés van a szövetsége-
sek között, de a tehermegosztás problémáját tekintve – a hosszú időtáv miatt – a csúcs 
után is megmaradtak a kérdőjelek.

Walesben egyetértés volt a tekintetben, hogy fenn kell tartani a „kooperatív és konst-
ruktív kapcsolatokat”49 Oroszországgal, azonban jelenleg ennek a feltételei nincsenek 
meg. Nem lehet továbbra is „stratégiai partnerségről” beszélni, amikor Moszkva sem-
mibe veszi Ukrajna függetlenségét (bár azt maga is garantálta 1994-ben, a budapesti 
nyilatkozatban), a nemzetközi jogszabályokat, s szabálytalan háborút vív Kijev-
vel. A korábbi konfliktusos területek (ballisztikusrakéta-védelem, a hagyományos 
erők csökkentéséről szóló tárgyalások [CFI] felújítása vagy a szovjet időket idéző nagy 
„Zapad” [Nyugat] fedőnevű gyakorlatok rendezése) megtárgyalása hátrébb szorult a 
NATO prioritási listáján. Igaz, az utóbbi időben az amerikai oldalon is felerősödtek a 
kritikák,50 melyek szerint az ukrán válságot a nyugati közösség (NATO, EU) idézte elő, 
hiszen semmibe vette az Ukrajna euroatlanti integrációja elleni határozott orosz tilta-
kozásokat. Ahhoz azonban valószínűleg több idő, illetve az ukrán válság megnyugtató 
befejezése kell, hogy újra megkezdődhessen a NATO–orosz kapcsolatok újjáépítése, il-
letve egy nyugati orientációjú ukrajnai fejlődés kibontakozása.

Teljes nézetazonosságot mutattak az amerikai és az európai tagországok Afganisztán-
nal kapcsolatban:51 a szövetség tovább folytatja az afgán biztonsági erők mentorálását, 
kiképzését és támogatását. A szövetség kinyilvánította azt is, hogy pénzügyileg is segí-
ti az afgán nemzeti biztonsági erők egy évtizedre tervezett átalakítását, amihez a tag-
országok 2017-ig szóló pénzügyi felajánlásokat tettek. A NATO készen áll arra is, hogy 
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a Lisszabonban aláírt megerősített együttműködés részeként folytassa a partnerséget 
a közép-ázsiai országgal. Az ismét káoszba fordult Irak, az előretörő terrorista szer-
vezet, az Iszlám Állam példája azonban kérdőjeleket vet fel az atlanti szövetség rövid 
távú afganisztáni elkötelezettségét tekintve. Barack Obama elnök két év után szeretné 
kivonni az amerikai erőket a Hindukus országából, hogy második elnöki ciklusának 
végére teljesüljön politikai ígérete: a két háború befejezése. Miután azonban USA az 
iraki „modell” segítségével próbálta pacifikálni és újjáépíteni a közép-ázsiai országot 
– amely most Irakban sem működik –, kétségek merülnek fel az amerikai erőknek az 
Afganisztánból tervezett végleges kivonási időpontja helyességét illetően.

A csúcstalálkozón konszenzus alakult ki a partnerség kérdéseiben. Korábban több 
ország szorgalmazta a bővítést, hivatkozással Hillary Clintonnak a chicagói ülés után 
elhíresült nyilatkozatára, amely szerint még egy csúcs nem múlhat el bővítési meghívás 
nélkül. Az ukrán válság után azonban a bővítés ügye lekerült a napirendről, viszont a 
határozatok a meglévő partnerségi kapcsolatok továbbfejlesztéséről szólnak. Ukrajnát a NATO 
minden eszközzel támogatja a megkülönböztetett partnerség keretében,52 új programo-
kat (vezetés, logisztika, szabványosítás, kibervédelem, stratégiai kommunikáció, hu-
mán menedzsment, egészségügyi rehabilitáció) indít, de fegyvert nem szállít Kijevnek. 
Ezenkívül egyes tagországok kétoldalú alapon is támogatják az orosz agresszió ellen 
küzdő országot. Georgiával folytatódik az együttműködés, de a kaukázusi ország – az 
ukrán esetből tanulva – nem kapott meghívót a tagsági akciótervhez (MAP) való csat-
lakozásra. Macedónia (FYROM) „bennragadt” a görögökkel vívott névvitában, Bosz-
nia-Hercegovina politikailag gyengén teljesít. Egyedül Montenegró esetében látta úgy 
a szövetség, hogy 2015 végén előreléphet a tagsági úton. A globális partnerség prog-
ramjának folytatását nemcsak az ISAF-formátumban való tanácskozással demonstrálta 
a NATO, hanem új partnerségi programokba is fogott. A védelmiképesség-fejlesztési 
kezdeményezéshez (DCBI) tartoznak többek közt a Grúzia, Moldova és Jordánia fegy-
veres erőinek fejlesztését segítő projektek. Új vállalkozás a partnerek számára indított 
együttműködés-javító program (Partnership Interoperability Initiative, PII) is, amelybe öt 
országot (Ausztrália, Finnország, Svédország, Grúzia és Jordánia) hívott meg.

A transzatlanti kapcsolatok igazi, mély problémáira azonban a csúcs sem találta meg 
az igazi válaszokat. A találkozón e témában kiadott rövid (kilencpontos) nyilatkozat 
rögzítette a transzatlanti kapcsolatok erősítésének legfontosabb elveit és a csúcson elért 
eredményeit (az ukrán válság kezelése, a védelmi költségvetés tízéves távon belüli eme-
lése, a kiegyensúlyozottabb teherviselés, a kollektív védelem megerősítése). Az európai 
országok megelégedéssel nyugtázták, hogy az Egyesült Államok gyorsan és hatásosan 
lépett az ukrán válság kezdetén, nagy szerepe volt abban, hogy bár a „napok, hetek 
teltek” (Donald Tusk), végül is megszülettek a magukat veszélyeztetve érző országokat 
megnyugtató intézkedések, rendszabályok. Az USA-nak sikerült elérnie, hogy a krízis so-
rán megmaradt a szövetségbe vetett bizalom, s talán a kohézió is erősödött. Erre a NATO-nak 
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is nagy szüksége van, hiszen a transzatlanti világ mindkét oldalán elhangzanak olyan 
vélemények, amelyek relativizálni akarják a szövetséget, úgy akarnak tekinteni a Wa-
shington és a nyugat-európai szövetségesek közötti biztonságpolitikai kapcsolatokra, 
mint egy átfogó USA–EU stratégiai viszonyra, amely jóval tágabb és fontosabb, mint 
csak a kemény erőt (katonai eszközöket) felvonultatni képes NATO. Az ukrán válság 
kapcsán is látható, hogy a Brüsszel és Washington közötti egyeztetések nemcsak takti-
kai célokat szolgálnak (milyen gazdasági szankciókat vessenek be Oroszország ellen), 
hanem hosszú távú stratégiai partnerség (transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
szerződés [TTIP], gázunió terve, stb.) építését is jelentik. A Krím bekebelezése, Kelet-
Ukrajna meghódítási kísérlete azonban megkívánja a katonai elrettentést is, hiszen csak 
katonai erővel lehet megálljt parancsolni a múlt századi annexiós módszereket alkal-
mazó Moszkvának.

A hitelességhez azonban a NATO-nak is újra fel kell építenie magát, meg kell találnia az 
elrettentés új kifejezési módjait és módszereit. A hidegháború után a szövetség kredibilitása 
elsősorban a műveleti képesség és hatékonyság felfogásán alapult: hogy milyen ered-
ményesen tudta megoldani a békeműveleti feladatokat. Ezt a követelményt Richard 
Lugar amerikai szenátor 1993-ban igen egyszerűen megfogalmazta: ha a NATO nem 
vállalja fel a területén kívüli műveleteket, akkor elveszíti a fontosságát.53 A hitelesség 
ilyen típusú amerikai felfogása végighúzódott a műveleti NATO történetén, mert a 
szervezetnek amerikai szempontból is hasznosnak kellett lennie. Minden amerikai vé-
delmi miniszter az éppen aktuális művelethez való európai hozzáállás alapján „mérte” 
a szövetség szolidaritását. Az amerikai hitelességi mérőszámhoz a szövetség európai 
tagországai jól-rosszul alkalmazkodtak: megértették, hogy „amennyi katonát adnak, 
annyit is érnek”, s átalakították haderőiket az expedíciós követelmények szerint. Ezt 
a folyamatot kiválóan szolgálták a NATO-eljárások, hiszen a tagországok igyekeztek 
a lehető legolcsóbb elkötelezettségekkel megtartani a kollektív védelem előnyeit, vagy 
olyan együttműködést folytatni a „nagyokkal”, amellyel kifejezhették a szövetség iránti 
szolidaritásukat. Az elmúlt 25 évben a NATO hitelességét a műveleti bevetési képes-
sége garantálta, mert partner és ellenfél egyaránt tudta, hogy politikai döntés esetén a 
szövetség katonai gépezete valóban megindul.

Az ukrán válság azonban már másképpen veti fel a szövetséggel kapcsolatos prob-
lémákat, elsősorban az európai tagállamok részéről. Tudjuk, hogy a mai világban a 
katonai biztonság kérdései háttérbe szorulnak a biztonság más dimenziói (gazdasági-
pénzügyi, környezeti, társadalmi stb.) mellett, ami nem jelenti azt, hogy adott esetben 
egy katonai létfenyegetés (mint látjuk ezt Ukrajna esetében) nem előzi meg a biztonság 
többi területét. Az ukrán válság paradigmatikus hatása a NATO-ra éppen ebben az új jelen-
ségben mutatkozik meg. Már nem egy távoli ország (Bosznia, Koszovó, Irak, Afganisztán) 
biztonságáról van szó, hanem a szövetség keleti határának megvédéséről. A tagállamok 
saját védelme teljesen más prioritást élvez, mint a válságkörzetekben folytatott műveletek 
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biztonságpolitikai hasznossága. Ha a tagországok nem elégedettek a szövetség nyújtot-
ta garanciákkal, akkor az kikezdi a szervezet hitelességét, gyengíti elrettentő erejét. 
Amikor Törökország 2012-ben elégedetlen volt a NATO nyújtotta segítség gyorsaságá-
val és nagyságával (az ígért hat légvédelmi ütegből négy lett), 2013. szeptemberben úgy 
döntött, hogy Kínától vásárol (nyilvánvalóan nem NATO-kompatibilis) légvédelmi ra-
kétarendszereket. A lengyel politika és értelmiség is csalódott volt kezdetben az Egye-
sült Államoknak az Európát megerősítő terveivel, amíg el nem érte, hogy kétoldalú 
alapon „extra” megerősítéseket kapjon. Ezek a stratégiai disszonanciák jelentenek igazán ve-
szélyt a készenléti NATO hitelességére, amit csak megfelelő katonai képességekkel lehet megelőz-
ni. Az USA a stratégiai elrettentés (nukleáris védőernyő, ballisztikusrakéta-védelem, 
átfogó high-tech programok) meghatározó feladatainak magára vállalásáért cserébe azt 
szeretné, ha az európai tagországok maguk oldanák meg a konvencionális védelem 
problémáit. Ez lehet a líbiai „leading from behind” műveleti vezetési koncepció stratégiai 
szintre emelése, amely nagyobb játékteret és felelősséget adna az európai tagállamoknak.

Az orosz fenyegetések elleni elrettentő képesség létrehozása visszavezet a múltba, 
hiszen a biztonságot megerősítő akcióterv eszköztára erősen hasonlít a hidegháború-
ban követett eljárásrendéhez. Bizonyosnak látszik, hogy a NATO hitelességét biztosí-
tó új elrettentési képesség kiépítése többletforrások bevonásával jár, hiszen a jelentős 
nagyságú, azonnal bevethető, modern haderő-csoportosítások állandó készenlétben 
tartása komoly – politikailag kevésbé látható – erőforrásokat igényel. A NATO hiteles-
sége a jövőben nem a műveletekben alkalmazható expedíciós képességekben, hanem 
az országok szuverenitását védő erők felkészültségében, szükség szerinti gyors beve-
tésében lesz mérhető. Ne áltassuk magunkat: ez többe fog kerülni, mint ahogy sokba 
került a hidegháború időszakában is. A szövetség alapvető képességeinek fenntartása 
érdekében törekedhetünk a védelmi kiadások stratégiailag hasznosabb, koordináltabb 
felhasználására – mint ahogyan Chuck Hagel amerikai védelmi miniszter javasolta ezt 
a 2014-es müncheni biztonságpolitikai konferencián54 –, de a tagországoknak az új helyzet-
ben megnövekszik a nemzeti felelősségük is. Ez a szemléletváltozás azonban javára válhat a 
NATO-nak, hiszen megerősítené a washingtoni szerződés közös védelmi képességének 
„külön- külön és együttesen, önsegély és kölcsönös segítség” útján történő fenntartását 
és fejlesztését.55 Ha ez nem sikerülne, akkor teljesülhetne be a Robert Gates-i 2011-es 
prófécia a NATO „borús”, „lehangoló” jövőjéről.56

Következtetések

Nagy várakozás előzte meg a walesi csúcsot, hiszen a szövetség vezetői „fordulatot”, 
„áttörést”, a „játékszabályok megváltozását”57 várták tőle. Hasonlóképpen változást 
szorgalmaztak a szakértők is, s erről számos írás jelent meg a nemzetközi szakiroda-
lomban.58 Ez nem új jelenség a szövetség életében, hiszen éppen az elmúlt 65 év története 
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mutatja, hogy a nemzetközi körülmények változása miatt a NATO-nak 5-10 évenként 
mindig meg kellett újulnia. Úgy tűnik, az ukrán válság „beírja” magát a szövetség sors-
fordító eseményei közé, a NATO életére gyakorolt hatása visszafordíthatatlan lesz.

Wales a NATO történetében szimbolikus kifejeződése lesz a hidegháború felé történő vissza-
térésnek. A csúcs üzenetét három kifejezéssel lehet leírni: készenlét, biztosíték és meg-
újulás.59 Az angol kifejezések (readiness, reassurance, renewal) alapján „3R”-nek rövidített 
új szövetségi irányvonal napjaink valamennyi, a NATO-t feszítő kérdésére választ ad. 
A kollektív védelem elvének garantálásához, az új biztonsági kihívások kezeléséhez 
megfelelő erejű és készenlétű NATO-erőkre és -képességekre van szükség, amelyek 
biztosítása azonban csak a szövetség megújítása révén képzelhető el. Bár a 27. NATO-
csúcson számos pozitív döntés született, megváltozott a szövetség stratégiai felfogá-
sa, felértékelődött a kollektív védelem fontossága. A készenlétet és elrettentést hitele-
sítő erőforrásokról szóló döntések azonban önkéntes vállalássá „szelídültek”. Wales e 
területen csak „félfordulatot” hozott: az, hogy a tagországok védelmi költségvetése tíz 
éven belül közelítse meg a GDP 2 százalékát, még csak a 2002-es prágai csúcs döntési 
repetíciójának sem tekinthető. Az oroszok ellenében meghozott katonai intézkedések 
sokkal inkább a védelmet kérő szövetségesek (Lengyelország, a balti államok, Romá-
nia) megnyugtatását, mint egy Oroszországgal szembeni valós katonai ellensúlynak a 
NATO keleti határán történő létrehozását szolgálták. A potenciális katonai konfrontá-
ció veszélye elvette a szövetségesek bővítési kedvét is: nem született döntés új tagjelölt 
meghívásáról. A kollektív védelemhez szükséges elrettentő képességek kiépítése, illet-
ve a demonstratív intézkedések és rendszabályok bevezetése (rendszeres gyakorlatok, 
rotációs csapatmegerősítések, a NATO-zászló szimbolikus kitűzése a „frontországok-
ban”) továbbra is a haderőfejlesztések lassú ütemét mutatja, még ha több ország is tett 
az azonnali védelmi költségvetés emelését ígérő nyilatkozatot.

Azt is számításba kell venni, hogy a döntések ellenére sem várhatók gyors változá-
sok, ugyanis minden átalakuláshoz időre, tartós elköteleződésre és erőforrásokra van 
szükség. A 25 évvel ezelőtti, londoni történelmi csúcstalálkozó (1990. július) segíthet a 
realizmusunk megőrzésében. A NATO-nak a hidegháború utáni transzformációjáról 
szóló döntést követően 16 hónapra volt szüksége az új stratégiai koncepció megfogal-
mazásához. Az együttműködés és partnerség 1991. évi stratégiájának megvalósítása 
is hosszú-hosszú éveket igényelt: az új partnerségi kereteket 1994-ben hozták létre, a 
boszniai békefenntartás 1995-ben kezdődött, az első keleti bővítésre 1999-ig kellett vár-
ni. A NATO malmai lassan őrölnek. Wales a szövetség újabb átalakulásának csak a 
kezdetét jelenti.

Bár a walesi csúcstalálkozón nem történt teljes fordulat, de megkezdődött a NATO-
nak az új körülményekhez való „igazítása”. Az ukrán válság fényében bizonyos, hogy 
szükség lesz az „egységes, szabad, békés és közös értékeken alapuló Európáról”60 
alkotott vízió újragondolására, az Oroszországgal kapcsolatos stratégiai partnerségi 
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ideák felülvizsgálatára és a 2010. évi stratégiai koncepció megújítására. A műveleti ké-
pességfejlesztés mellett előtérbe kerül a kollektív védelem megvalósításához szükséges 
háborús elrettentő képességek kiépítése is. A NATO átalakítása tovább folytatódik, ami 
nagymértékben függ az ukrán válság megoldásától, az orosz kül- és biztonságpolitika 
jövőbeni formálódásától, a közel-keleti konfliktusok megoldására tett lépések eredmé-
nyeitől. 2009-ben a szövetség hatvanéves története kapcsán még a NATO 3.0-ás fejlődé-
si szakaszáról beszéltünk,61 amely organikusan épült a szövetség hidegháború utáni 
lineáris fejlődésére. A 2014-ben előállt új helyzet, a nemzetközi fejlemények, a szövet-
ség keleti és déli határán kialakult veszélyes válságok azonban korrekciót igényelnek. 
Az észak-atlanti szervezet elindult egy új irányba, amit már „negyedik” NATO-nak 
(NATO 4.0)62 nevezhetünk. A legközelebbi, Varsóban tartandó csúcstalálkozónak lesz 
a feladata a teljes fordulat elérése: az új biztonsági környezetnek megfelelő, új NATO 
építése.
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Résumé

Forward to the Past? NATO after Wales

The planned agenda for the NATO Summit in Wales has fundamentally changed as the 
Ukrainian crisis has broken out, Crimea has been annexed, and the Eastern Ukrainian 
separatists have been supported by Russia. The Alliance has started its adaptation to 
the new “Cold Peace” and turned to the direction of enhancing the collective defence. 
It was a very important goal of the Summit to strengthen the Transatlantic Bond, to 
support Ukraine, and remain resolute in support of Afghanistan after 2014. The article 
examines the results and debates of the Summit, recognises the direction change in the 
development of NATO in terms of readiness, reassurance and renewal. The guarantee 
for the collective defence and the management of the new emerging security threats 
request strong and high readiness NATO Forces and military capabilities which can only 
be provided through further renewal of the Alliance. The Wales Summit undoubtedly 
represents a new starting point in the history of NATO as it is turning back to use 
Cold War concepts, doctrines and procedures. However, the Summit continues to be 
seen as weak as in the past in taking hard decisions in defence budget increase, fair 
burden sharing and involving in high risk crisis management. Although the author 
recognises the Wales Summit as a new point in NATO transformation history (NATO 
4.0), he believes that the North Atlantic Alliance has only made a half turn towards the 
new NATO security policy.


