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Szeptember 11-e óta nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi rend, ahogy ezt koráb
ban ismertük, alapjaiban megváltozott. Új fenyegetésekkel kell szembenéznünk, s 
egyelőre fogalmunk sincs, hogyan lehetünk sikeresek ebben a küzdelemben. Szá

mos „régi", a kilencvenes évekből örökölt válság továbbra sem megoldott, s egyre inkább 
rá kell jönnünk, hogy ezek többsége nem egyszerűen a szocializmusból örökölt, az átme
net nehézségeit tükröző válság, hanem valami nagyon más, aminek lényegét nem ismer
jük. Látszólag régi, túlhaladottnak hitt ideológiák és jelenségek bukkannak fel ismét és 
törnek előre, mint a populista, szélsőjobboldali ideológiák és mozgalmak, amelyek sikere 
Európában tagadhatatlan -  bár kétségtelen, hogy (egyelőre) nem jelentenek komoly ve
szélyt sem a demokratikus államrendre és társadalmakra, sem a kontinens stabilitására.1

Ma már tagadhatatlan, hogy számos esetben, különösen a kevésbé fejlett országok
ban, amikor a demokrácia és a nemzeti identitás megvalósítása között kell választania, 
a dilemmából szinte minden esetben a demokrácia kerül ki vesztesként. Hasonlókép
pen, a fejlett demokratikus államok polgárai is sosem gondolt könnyedséggel egyez
nek bele -  legalábbis ideiglenesen -  emberi szabadságjogaik korlátozásába, amikor a 
demokrácia és biztonság között kell választaniuk.

A nemzetközi intézmények válságban vannak. Képtelenek a világ nagy kérdéseit és 
problémáit elemezni, válaszokat és megoldásokat kínálni, s a szükségleteknek megfe
lelő előrejelzéseket kidolgozni. A nemzetközi jogrendszer egyre nyilvánvalóbb módon 
alkalmatlan a nagy problémák és konfliktusok kezelésére: a jogszerű és szükséges 
megoldás egyre többször kerül összeütközésbe egymással.

Az „ultim a ratio", a katonai erő sem a régi már: hiábavaló a tengernyi fegyver, a tech
nika megannyi modern vívmánya, a demokrácia és a demokratikus államok érdekei
nek érvényesítésében és védelmében a katonai erő alig használható. Ugyanígy a nagy 
katonai fenyegetések, a tömegpusztító fegyvereket és a primitív övbombákat használó 
terroristák ellen gyakorlatilag egyformán védtelenek vagyunk.

1989-91-ben a kommunizmus bukása után Európában azt gondoltuk, elérkezett a 
Kánaán, a szép, új világban nem lesznek véres konfliktusok, a katonai erő végleg kike-
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nil a (kül)politika eszközrendszeréből és a demokrácia, a piacgazdaság uralkodó válik 
az egész világban s mindenki viszonylag rövid időn belül élvezni fogja a béke, a biz
tonság, a demokrácia és a jólét áldásait.

A világ azonban nem így alakult. Igaz, számos országban a demokrácia és a piac- 
gazdaság gyökeret vert, és ezek az országok ma tagjai vagy hamarosan tagjai lesznek 
a NATO-nak és az Európai Uniónak. Ugyanakkor sok helyen ez a folyamat nem vagy 
csak igen ellentmondásosan haladt előre, és ami még aggasztóbb, az addig is létezett 
konfliktusok megoldásában nem voltunk képesek jelentés előrehaladást elérni, sőt szá
mos új konfliktus keletkezett, a legvéresebb közülük Európában, Jugoszláviában.

A nemzetközi közösség sokáig tehetetlenül szemlélte ezeket a konfliktusokat. A leg
jobb esetben is csak egy fegyverszünet elérésére voltunk képesek, de nem történt iga
zi előrehaladás a konfliktusok megoldásában. A kommunizmus bukása nem hozott 
igazi békét és haladást a világ nagyobb része számára.

Valami nyilvánvalóan megváltozott a világban. Lehet, hogy nem a kommunizmus 
bukása volt az a nagy változás, ami egy új paradigma kialakulását eredményezte? Ak
kor mi az a változás, ami végbement a világban, hiszen nem lehet kétséges, hogy a vi
lág ma radikálisan különbözik attól a világtól, amelyet egy évtizeddel ezelőtt ismer
tünk, s a kommunizmus bukása nyilvánvalóan nem, vagy legalábbis nem a teljes, ma
gyarázat a változásokra. A következőkben ennek az elemzésére teszünk kísérletet.

I .

Az elmúlt évszázadokban, lényegében az 1648-as vesztfáliai béke óta, a nemzetközi 
rendszer alapját a (nemzet-)államok képezték. A nemzetállamok (kormányainak, par
lamentjeinek) politikája és döntései befolyásolták a nemzetközi helyzetet és az állam 
polgárainak életét, az államok közti kapcsolatrendszer képezte a nemzetközi rendszer 
alapját. Ebben a rendszerben az államok a nemzetközi jog kizárólagos alanyai (a nem
zetközi szervezetek korlátozott jogalanyisága a tagállamok jogalanyiságából szárma
zik), az államok képezték és irányították a nemzetközi szervezeteket és az államoké 
volt a szervezett erőszak (a háború) joga is.

Ezt a rendszert több ponton kezdték aláásni a XX. század végén. A nagy, főként 
nemzetközi monopóliumok kialakulása olyan döntéshozók megjelenését jelentette a 
nemzetközi rendszerben, amelyek nem államok. Magatartásukat és döntéseiket 
ugyan alá kell vetniük az államok által kialakított belső és nemzetközi jogrendszer
nek, de az államok irányításának alapvető vonásai, különösen a demokratikus kont
roll velük szemben nem érvényesül (itt és most nem elemezzük azt a jelenséget, hogy 
a nagy monopóliumok milyen hatást gyakorolnak az államok döntésekre, bár ez 
nyilvánvalóan nem elhanyagolható). A világcégek azonban nem váltak a nemzetkö
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zi rendszer szerves részeivé, nem alanyai a nemzetközi jognak és így létezésük, mű
ködésük, hatásuk a nemzetközi rendszerre önmagában is feszegeti annak hagyomá
nyos kereteit.

Ugyancsak komoly hatással van a nemzetközi rendszer alakulására a nem kormány
zati szervezetek (NGO-k) szerepének hallatlan megnövekedése. Az NGO-k igen gyak
ran, mondhatni az esetek többségében igen pozitív szerepet játszanak. Közülük jó né- 
hányan elképesztő, az államokéval vetekedő befolyásra tettek szert, s vannak -  nem is 
kevesen -  olyanok, amelyeknek az anyagi lehetőségei is vetekednek vagy meghalad
ják egyes kisebb államok ilyen lehetőségeit. Az NGO-k egy része olyan morális hata
lomra tett szert, hogy véleményüket gyakorlatilag nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Akármilyen pozitív is az NGO-k szerepe, azt látni kell, hogy ezek az intézmények -  
bár magukat a „politikamentes közvélemény" autentikus képviselőjeként tüntetik fel 
(gyakran teljes joggal, mert adekvát módon jelenítik meg a „politikamentes közvéle
ményt") -  legitimitása felettébb kérdéses, hiszen nincs felettük semmilyen demokrati
kus kontroll. A vizsgált kérdés, az államok szerepének és befolyásának csökkenése és 
a nem állami szereplők megjelenése és a nemzetközi rendszerre gyakorolt hatásuk 
szempontjából azonban kétségtelen, hogy az NGO-k sem részei az államokra épülő 
vesztfáliai nemzetközi rendszernek.

Új jelenség volt Európában a nyolcvanas évek közepén, hogy a nemzetközi politiká
ban megjelentek olyan nem állami tényezők, amelyek korábban nem játszottak ilyen 
szerepet, mint például a nemzeti kisebbségek és a különböző elszakadásra törekvő kö
zösségek.2 A nemzetközi rendszer komoly nehézségekbe ütközött, amikor megkísérel
te kezelni ezeket az entitásokat. Egy ideig megpróbált tudomást sem venni létezésük
ről, és a problémákat kizárólag belső ügyként kezelte. Gyorsan kiderült azonban, hogy 
ez a hozzáállás zsákutca, s ekkor, különösebb gondolkodás és stratégiai (hatás)elemzés 
nélkül megpróbálta a nem állami szereplőket állami tulajdonságokkal felruházni és ál
lamokként kezelni, mintha az államokra épülő rendszer és jog képes lenne erre.

A kísérlet, természetesen, kudarcra volt ítélve, megoldhatatlan belső ellentmondá
sokhoz vezetett mind a nemzetközi jogrendszerben (aminek legproblematikusabb ki
fejeződése az államok területi integritásának elve és az önrendelkezés elve közti felold
hatatlannak bizonyult konfliktus), mind a gyakorlati politikában, amely képtelen volt 
az állami politika eszközeivel kezelni ezeket a problémákat.

Egy hasonlóan nehéz probléma a sajtó szerepe a nemzetközi politikában. A függet
len, pártatlan sajtó a demokrácia egyik legalapvetőbb, elengedhetetlen része, amely 
nélkül demokratikus országok nem létezhetnek. A demokrácia azonban azt is jelenti, 
hogy a sajtó nem áll senkinek az ellenőrzése alatt -  legalábbis, ha valóban szabad és 
független. Ez egyben azonban azt eredményezi, hogy gyakorlatilag semmilyen de
mokratikus külső kontroll nem létezik a sajtó felett, s a sajtó saját belső elvei, értékei és 
szabályai szerint működik, kizárólag az állam(ok) törvényeinek van alávetve.
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Nem kétséges, hogy az elmúlt évtizedben a média, s különösen a televízió, túllépett 
hagyományos szerepén és nemcsak a nemzetközi (és hazai) eseményekről objektívan 
tudósító médium szerepét játssza, hanem lényegesen befolyásolja is azokat. Az esetek 
jó részében nincs is semmilyen rejtett célja az események ilyen vagy olyan irányba tör
ténő befolyásolásával, de tagadhatatlan, hogy a közvélemény alakításában -  ami 
azután jelentős szerepet játszik a (demokratikus) államok döntéseinek kialakításában -  
a sajtó önálló és jelentős szerepre tett szert, ami ismét csak a nem állami szereplők be
folyásának növekedését eredményezte.

Hasonlóképpen komoly korlátokba ütközik a nemzetközi szervezett bűnözés elleni 
küzdelem is az államokra épülő nemzetközi rendszerben. A „bűnöző intemacionálé" 
sokkal erősebb, mint a Komintern valaha is volt: a bűnözés nem ismer határokat, nincs 
nemzetisége és nincsenek gátlásai sem, nem fogadja el a létező játékszabályokat, sem 
az államon belül, sem a nemzetközi életben s ezért behozhatatlan előnyökkel rendel
kezik a fragmentált, államokra és jogrendszerre, valamint -  legjobb esetben is -  állam
közi együttműködésre épülő bűnüldözéssel szemben. Mindez, párosulva a világ egyik 
legjövedelmezőbb és legtőkeerősebb „iparágának", a nemzetközi bűnözésnek gyakor
latilag korlátlan anyagi eszközeivel magyarázza, miért nem sikerült mindmáig igazán 
hatékonyan fellépni a nemzetközi szervezett bűnözéssel szemben.

S végül, de napjainkban talán elsősorban, a „hiperterrorizmus"3, amely abban külön
bözik a „hagyományos" terrorizmustól, hogy határokon túlnyúló szervezettel rendelke
zik, globális céljai vannak, globális célpontokat kíván megsemmisíteni, és globális hatású 
(tömegpusztító) fegyvereket vet be céljai elérése érdekében, s mindennek eredményeként 
alapjaiban veszélyezteti és alakítja át a (nemzet-)államokra épülő nemzetközi rendszert.

Mint említettük, a vesztfáliai béke után kialakult rendszerben a szervezett erőszak, a 
háború joga az államokhoz kötődött. Ez a jog kezdetben korlátlan volt, azaz az államok
nak alanyi joga volt a háború indításának joga (ius ad bellum), amikor ezt saját céljai ér
dekében célszerűnek ítélte meg. Az államoknak ezt a jogát később korlátok közé szorí
tották, s az 1928-ban kötött Briand-Kellogg paktum megfosztotta az államokat a hábo
rúhoz való joguktól, amit azután az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya a 
világ minden államára vonatkozó érvénnyel kodifikált formába öntött, és amelynek ra
tifikálásával a világ valamennyi országa ezt saját magára kötelezőnek ismerte el. Az 
alapvető szabály azonban nem változott: a szervezett fegyveres erőszak, a háború az ál
lamok, illetve az általuk alapított nemzetközi szervezetek az államok által ráruházott jo
ga maradt, csakúgy, mint a háborúhoz szükséges hadsereg fenntartásának joga.4

A nemzetközi szervezett bűnözés és mindenek előtt a hiperterrorizmus megjelenésével 
azonban a nemzetközi rendszerben, első ízben, olyan nem állami szereplő jelent meg, 
amely -  mind mondtuk -  az erőszak alkalmazását tekintve nem rendelkezik az állam jo
gosítványaival és teljes eszközrendszerével, de hatása nem marad el az államok által alkal
mazott erőszakétól. A világ a XXL század elején hasonló kihívással néz szembe, mint majd
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nem kétezer évvel ezelőtt, amikor az első globalizáció csúcspontjára jutott a Római Biroda
lom terjeszkedésével, amely azonban hamarosan olyan kihívással kellett, hogy szembenéz
zen, amelyre nem volt felkészülve, s amelyre nem is talált orvosságot: történelmileg vi
szonylag rövid virágzás után a barbárok nyomása alatt először a IV. században két részre 
szakadt, majd fejlettebb része, a Nyugat-római Birodalom 476-ban megbukott.

Napjainkban is azzal kell szembenéznünk, hogy a globalizáció kiterjedt az egész is
mert világra, politikailag, s főleg gazdaságilag teljes egészében lefedi azt, de a globali
záció által egységes egészként kezelt világ tulajdonképpen három részre szakad: a 
posztmodern, a modern és a premodern világ és civilizáció egymás mellett létezik, s a 
posztmodern világ megkísérli saját képére formálni a többit, bevetve a globalizáció 
minden eszközét. Eközben a világban soha nem látott aránytalanságok és különbségek 
jönnek létre: a gazdagság elosztása talán soha nem volt ilyen aránytalan, a gazdagok 
befolyása a szegényekre talán soha nem volt ennyire átfogó és nyomasztó. Igaz, a gaz
dag, a posztmodern világ sosem volt ennyire demokratikus, mint ma, sosem volt 
ennyire „segítőkész", de a segítőkészség -  sajátos, de érthető módon -  gyakran foko
zott ellenállást vált ki a segítségre szorulókban, hiszen jól látják, végső soron nem a 
gazdagság megosztásáról, nem valóságos integrációról van szó (nem is lehet, hiszen 
sem a „szegények", sem a „gazdagok" nem akarják a valóságos integrációt, s a köztük 
lévő különbségek még akkor sem tennék azt lehetővé, ha akarnák), hanem segítségről, 
alamizsnáról, amelynek fő célja -  legalábbis szerintük -  a szegény világ elkábítása, 
megvesztegetése, s gazdagok lelkiismeretnek megnyugtatása.

Ráadásul, a gazdag vüág úgy gondolja, saját, az egyéni emberi jogokra épülő értékei 
felsőbbrendűek minden más értékrendszerrel szemben. E sorok írója tulajdonképpen 
egyet is ért ezzel, csak azt kifogásolja, hogy a posztmodern világ álszent módon „poli
tikailag inkorrektnek" nyilvánítja ennek beismerését, másik oldalról viszont kíméletle
nül kényszeríti -  sokszor idő előtt -  a premodern világot ennek a értékrendnek az elfo
gadására. Igaz, a posztmodern világ vehemensen tagadja ezt, toleranciát és multikultu
rális világot hirdet, de végül is mégis azt gondolja és így is cselekszik, hogy a modern, 
demokratikus értékrendszer felsőbbrendű a többivel szemben, és idővel mindenkinek 
ezt kell elfogadnia és megvalósítania. Ennek érdekében pedig saját elveinek lábbal tip- 
rásától sem riad vissza, amikor pragmatikus okokból kiindulva olyan rendszereket tá
mogat, amelyek távolról sem felelnek meg saját értékrendjének, de a világ jelenlegi 
rendjének fenntartásában gazdaságilag vagy katonailag fontos szerepet játszanak.

Az álszentség és a kényszer pedig mindig ellenállást szül. így egyre nyilvánvalóbb, 
hogy a premodern világ nem akarja alávetni magát a globalizáció „áldásainak", s nem 
fogadja el azt sem, hogy fejlődése törvényszerűen ugyanolyan viszonyokat fog terem
teni, mint amilyenek a „fejlett ipari" államokban léteznek, azaz tagadják a „mi" érté
keink és demokráciánk „felsőbbrendűségét". De maga a posztmodem világ is lázado
zik: a demokratikus országok polgárainak egyre nagyobb része nem érti, milyen de
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mokrácia az, ahol az általa ellenőrzött intézmények nem játszanak döntő szerepet az ő 
életének alakításában, s a demokratikus intézmények működése is ennek hatására de
formálódik. Érthető, bár nem elfogadható, hogy a polgárok egyszerű megoldásokat ke
resnek erre a dilemmára, amelyeket a diszkreditálódott kommunizmus híján ma már 
csak a populista szélsőjobboldalon találnak meg.

A terrorizmus veszélye azokban az országokban is (mindenek előtt az Amerikai Egye
sült Államokban), ahol a szélsőségek (egyelőre?) nem voltak képesek jelentős tömegeket 
maguk mellé állítani, sajátos reakciókat szül. A polgárok, azok az amerikaiak, akik -  mél
tán -  oly büszkék saját demokráciájukra, gyakorlatilag ellenkezés nélkül fogadják el sza
badságjogaik durva korlátozását a biztonság érdekében. Természetes, s e sorok írója szá
mára is elfogadható, hogy bizonyos szabadságjogokat átmenetileg és jól ellenőrzött mó
don korlátozni kell a biztonság növelése érdekében -  vagy talán csak egyszerűen más
képp kell tekintenünk a szabadság és a biztonság viszonyára. De Amerikában -  és más
hol is -  ennél többről, másról van szó. Arról, hogy a szabadságjogokat helyenként a való
ságos szükségleteket alaposan meghaladó mértékben megnyirbálják, egyes nemzetbiz
tonsági intézmények korlátoltságát és hibáit a „korlátlan szabadságra" hárítják -  ahelyett, 
hogy az érintett intézmények saját működésüket vizsgálnák komolyan felül -, haszonta
lan, bár látványos intézkedéseket vezetnek be és kikiáltják ezeket a biztonság növelésé
nek. Olyan jogokat szereznek meg, amelyekre már régen vágytak, amelyek sértik az egyé
nek szabadságjogait, de amelyeket „normális" időkben nem voltak képesek megszerezni 
éppen amiatt, hogy a közvélemény durva beavatkozásnak és korlátozásnak értékelte azo
kat. Ezzel egy időben keveset tesznek az új világrend, az új fenyegetések megértése és el
hárítása érdekében, megelégszenek látványos, de nem igazán hatékony intézkedésekkel.

A mai Amerikában mindez még egyáltalán nem veszélyezteti a szabadság és a de
mokrácia alapjait. De újabb és újabb terrorcselekmények igen nagy a valószínűséggel 
újabb és újabb korlátozó intézkedéseket eredményezhetnek, ami nem túl sok idő múl
va ellenőrzés nélküli titkosszolgálatokhoz, a jogállamiság aláásásához vezethet.

A probléma kezelését nehezíti és a fenyegetést növeli, hogy a premodem és a poszt
modern világ alapvetően másképpen közelíti meg saját belső és külső konfliktusait, be
leértve a két civilizáció közti konfliktusokat is. A premodern világ természetes konflik
tusmegoldó eszköze az erőszak: saját belső rendszere is -  csakúgy, mint a miénk két év
századdal ezelőtt -  az erőszakra épül: aki erősebb, annak van igaza, a konfliktus 
megoldása érdekében az erőszak jogos, s a győzelem igazolja az erőszak alkalmazását. 
Nem ismerik a kompromisszumot: a győztes mindent visz, a vesztes mindent elveszt. 
Az emberi élet önmagában nem érték, az ideológia -  leggyakrabban a politikai célok
ra használt, deformált, radikális politikai iszlám -  nemcsak egyszerűen igazolja, de 
egyenesen felmagasztalja az erőszakot és a halál utáni boldogság kilátásba helyezésé
vel igazolja a földi szenvedést, az uralkodóknak való alávetettséget és feltétlen enge
delmességet és a mártíromság vállalását.
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A posztmodern világ konfliktusmegoldó mechanizmusai ezzel szemben a párbe
szédre, a kompromisszumokra, társadalmai a „checks and balances" rendszerére épül
nek, ahol az emberélet mindennél fontosabb, az ideológia, a vallás nem a földi élet 
szenvedéseinek igazolására szolgál (többé), hanem morális útmutatóként az élet utáni 
boldogság kilátásba helyezésével. A konfliktusok megoldásában a felek nem egymás 
legyőzésére törekednek. A viták rendezésének alapvető eszköze a kompromisszum, 
amelyben mindkét fél elég eredményt és ösztönzést talál, hogy a kompromisszumot el
fogadja. A társadalom ellenőrzése alatt tartja, a demokrácia eszközeivel az állam intéz
ményeit, amelyek nem az emberek elnyomásának eszközei, hanem a polgárok jogai
nak biztosítását és védelmét szolgálják.

A két kultúra, nyilvánvalóan, nem képes kommunikálni egymással, hiszen a konf
liktusok megoldásában alapvetően más értékekre építenek, alapvetően más eszköz- 
rendszert használnak és alapvetően más célrendszert követnek. Ezért volt halálra ítél
ve és bizonyult eredménytelen minden eddigi kísérlet a „civilizációk párbeszédére", 
akár a német vagy az iráni elnök, akár az ENSZ főtitkára kezdeményezte őket. Ebben 
a párbeszédben a felek „elbeszéltek" egymás mellett, mindkét fél célja a másik legyő
zésre, de legalábbis meggyőzése volt, nem is törekedtek egymás megértésére és a civi
lizációk közti interfacek építésére, hiszen ez vagy nem volt benne saját civilizációjukban 
(a premodern világ esetében), vagy (a posztmodern világ esetében) „politikailag inkor
rekt" lett volna beismerni, hogy különböző civilizációkról van szó, amelyek nem tör
vényszerűen és nem szervesen következnek egymásból, még kevésbé nőnek idővel 
egymásba, mint ahogy ezt a posztmodern világ hirdeti. A párbeszéd politikai párbe
széd volt, ahol elkerülhetetlenül a győzelem a fontos, nem a valódi párbeszéd. Hun
tington elmélete a civilizációk konfliktusának elkerülhetetlenségéről5 politikailag in
korrektnek nyilváníttatott, anélkül hogy komoly elemzésnek vetettük volna alá és an
nak alapján vontuk volna le a szükséges következtetéseket és cáfoltuk volna meg konf
liktus elkerülhetetlenségét hirdető elméletet: tulajdonképpen megteremtve ezzel a 
konfliktus elkerülhetetlenségét.

A kilencvenes években már történtek kísérletek a civilizációs konfliktus felismerésé
re és kezelésére. Kofi Annan, Weizsäcker és Mohammad Khatami egyaránt megpróbál
ta és kudarcot vallott, mivel nem voltak meg a párbeszédhez szükséges alapok, azaz va
lamennyi résztvevő saját igazságának tudatában -  akaratlanul is -  egyfajta ideológiai 
keresztes háborút indított, ami ma is tart, és ezzel eleve kudarcra ítélte a párbeszédet.

A nemzetközi politikában a nem állami szereplők ilyen mértékű szerepének és az 
egymástól homlokegyenest eltérő ideológiák és civilizációk szembenállásának belátha
tatlan következményei lehetnek (vannak) a nemzetközi rendszerre. Mindazok az elvek, 
eszközök és intézmények, amelyekre a nemzetközi rendszer az elmúlt háromszázötven 
évben épült irrelevánssá válnak ebben a küzdelemben6 -  miközben a nem állami sze
replők rendelkezésére álló pusztító eszközök nem maradnak el az államokétól.
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A nem állami szereplők nem alanyai a nemzetközi jognak. A nem állami szereplők 
egy része, a bűnözők és a terroristák, nem is törődnek a nemzetközi joggal. Tevékeny
ségüket egy másik kultúra elvei irányítják, amiben a jognak, ahogy mi ismerjük, a jog- 
államiságnak nincs helye. A hatályos nemzetközi jog eszközeivel, annak keretein belül 
nem is lehet eredményesen harcolni a hiperterrorizmus ellen. A hiperterrorizmus elle
ni harc lényege a megelőzés: ha nem sikerül egy a szeptember 11-ihez hasonló vagy azt 
elhomályosító terrorcselekményt megelőzni, akkor kudarcot vallottunk -  akkor is, ha 
utólag elfogjuk és megbüntetjük a terroristákat (akik és támogatóik számára a mi bün
tetésünk inkább jutalom). A megelőzés viszont akár egy államon belül, akár nemzetkö
zi méretekben lehetetlen a létező jogrendszerben.

Képzeljük el, mi történne, ha egy készülő terroristatámadásról tudomást szerezve 
annak az államnak a hozzájárulását kellene beszerezni megsemmisítésükhöz, amely
nek területén a támadást előkészítik, vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát 
kellene megvárni egy ellenük irányuló akcióhoz. Ha viszont ezek nélkül cselekszünk, 
durván megsértjük a nemzetközi jog szinte minden fontos szabályát, nem is beszélve 
arról, hogy szabad teret nyitunk az önkényes értelmezésnek, valamint azt sem tudjuk, 
kinek a joga lenne egy ilyen döntést meghozni. Egy adott (jog)államon belül sem kiseb
bek a dilemmák, hiszen egy terroristaszervezkedésről tudomást szerezve -  többnyire 
(valószínűleg nem is teljesen legális) titkosszolgálati eszközökkel -  nem lesz sem ele
gendő bizonyíték, sem elegendő idő arra, hogy egy, a jogállamiság követelményeinek 
megfelelő eljárást megindítsunk és végigvigyünk. A hatékonyság és a jog ezekben az 
esetekben olyan mértékben konfliktusba kerülnek, hogy a konfliktus a hagyományos 
logikával feloldhatatlan (lehet, hogy nem hagyományos logikával is?).

Ezért is rendkíyül nehéz meghatározni, hogyan harcolhatunk eredményesen a ter
rorizmus ellen, hogyan használhatjuk hatékonyan a rendelkezésre álló katonai és más 
eszközöket. De még ennél is sokkal nehezebb kérdés, hogy mit tehetünk annak érde
kében, hogy megszüntessük azokat az okokat, amelyek a hiperterrorizmus kialakulá
sához és -  lássuk be -  növekvő elfogadottságához és támogatottságához vezettek a vi
lág egy jelentős részén.

Meggyőződésünk szerint a kérdésekre nincsenek egyszerű, gyors és fájdalommen
tes megoldások. Minden megoldás hosszú, drága és áldozatokkal járó döntéseket és 
cselekvést követel, valamint a közös értékeket valló világ komoly önvizsgálatát, poli
tikájának alapvető felülvizsgálatát, figyelmének és eszközeinek radikális átcsoportosí
tását, számos kialakult reflexének, előítéletének megváltoztatását és olyan lépések el
fogadását, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna.

Ehhez mindenekelőtt alapos, őszinte és előítélet-mentes párbeszédre van szükség a 
demokratikus országokban és a demokratikus országok között. Arra, hogy „cinikus 
módon" ne olyannak lássuk a világot, amilyennek látni szeretnénk, amilyennek „poli
tikailag korrekt" módon látnunk illik, hanem olyannak, amüyen valójában.
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II.

Pesszimista -  vagy realista? -  vagyok abban a tekintetben, hogy a konfliktusok 
megelőzhetőek és nem igazán hiszek abban sem, hogy lehetséges gyors megoldásuk. 
Meg vagyok azonban győződve arról, hogy a fejlett demokráciák igen sokat tehetnek 
annak érdekében, hogy ezek a konfliktusok ne váljanak a világot zűrzavarba döntő, a 
demokráciákat is fenyegető háborúkká. Elsődleges érdekünk, hogy a konfliktusokat 
távol tartsuk magunktól: ez csak úgy érhető el, ha mi magunk megyünk el a konflik
tusokhoz, és nem várjuk meg, amíg azok érnek el hozzánk. Ebben, természetesen, van 
némi önzés is: de hát mi a politika, a diplomácia a védelem feladata, ha nem a nemze
ti -  és egyre inkább az összeurópai és euroatlanti -  érdekek védelme, annál is inkább, 
mert ezzel, meggyőződésem szerint az emberiség egészének érdekeit is védjük. Csak 
így segíthetjük ugyanis elő, hogy a világ, az emberiség megbomlott, természetellenes, 
anorganikus fejlődése a következő évtizedekben ne vezessen nagyméretű háborúhoz a 
világ gazdaságilag, szociálisan, politikailag és ebből adódóan, sajnos, elkerülhetetlenül 
katonailag is, egyelőre, egyre inkább polarizálódó részei között, csak így érhető el, 
hogy a polarizálódás és az ebből adódó szembefordulás lassan megszűnjön.

A világot sokféle konfliktus jellemzi: etnikai, vallási, hatalmi stb. okok miatt vívtak 
pusztító háborúkat a világ különböző részeiben -  sajnos magában Európában és a kö
zeli térségekben is. A világ fejlett demokráciái értetlenül állnak az esztelen háborúsko
dás előtt: nem értik, miért elkerülhetetlen a XX. század végén ugyanazoknak a konflik
tusoknak a megvívása, amelyeket a világnak ezen része már több száz éve maga mö
gött hagyott. Ebből adódóan nem is igazán tudunk reagálni az eseményekre: a demok
ratikus országok közösségének beavatkozásai gyakran nem hoznak eredményt -  iga
zán tartós megoldást pedig még sehol sem sikerült elérni. Látható diszkrepancia van a 
szükségletek és az erőforrások között, a konfliktus látványos szakaszában elhangzó 
ígéretek és a rehabilitációs szakaszban megvalósuló tettek -  és leginkább a segítség- 
nyújtó országok szándékai és céljai, valamint a valóság között.

Ha reális politikát akarunk valaha is folytatni, reálisan, hideg fejjel és a napi politi
kai és propagandaszempontokat kizárva kell elemeznünk az eseményeket. Nem sza
bad előre megijednünk a következtetésektől, nem szabad azokat automatikusan, saját 
értékrendünket mechanikusan kivetítve minősíteni -  és előre elutasítani. Ha nem en
gedjük az objektív elemzést érvényesülni, csak rossz következtetéseket vonhatunk le. 
S ezek következménye nemcsak az lesz, hogy sikertelenül teszünk óriási erőfeszítése
ket a konfliktusok -  egy részének -  „megoldására" s vallunk kudarcot újra és újra, ha
nem fokozatosan diszkreditáljuk is magunkat, azokat az intézményeket -  nemzeti és 
nemzetközieket is beleértve -, amelyeket használnunk ill. kialakítani szeretnénk a 
konfliktusok sújtotta országokban. De, ami még fontosabb, fokozatosan diszkreditál
juk -  mert sikertelen -  azt az értékrendszert is, amelyet képviselünk, megvalósítottunk
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saját országainkban és megvalósítani akarunk a konfliktusok sújtotta országokban is. 
Egy ilyen politika csak sikertelenséget, megcsömörlést eredményezhet, szembeállítja 
egymással a demokratikus országokat ill. azokat a világ többi részével (Észak-Dél el
lentét), felkészületlenné tesz minket olyan kihívásokkal és -  igenis -  veszélyekkel 
szemben, amelyekkel pedig elkerülhetetlenül szembe fogunk kerülni az elkövetkező 
években, évtizedekben. S ráadásul lejáratja értékeinket, az értékeken alapuló társadal
mi-gazdasági rendszert, s végül is nem a világ kevéssé fejlett részének felzárkózását éri 
el, hanem a fejlett demokratikus országokat közvetlenül is veszélyeztetheti.

Igen komoly problémát jelent napjainkban, különösen az újonnan függeüenné vált, 
vagy a gyarmati elnyomás alól felszabadult államokban, hogy a gazdasági-társadalmi fej
lődésnek kikerülhetetlen szakasza a nemzetállam kialakulása. Ennek azonban -  már csak 
logikailag is -  előfeltétele a nemzet megléte, amely a világ számos, jogilag létező országá
ban ma hiányzik. Persze, korábban az ukrán, azeri vagy éppen fehérorosz nemzetről be
szélni is illuzórikus volt. Ebből adódóan tapasztalható az a törekvés, amely a nemzet kiala
kulását sorskérdésnek tekinti -  s ebben igaza is van -  és ebből azt a következtetést vonja le, 
hogy ennek érdekében minden lehetséges eszközt igénybe kell venni, a nemzetet egy jó 
ideig a más nemzetektől, és főként a kialakítandó nemzetállam területén vagy annak szom
szédságában élő népektől és kisebbségektől való különbözőség hangsúlyozásával definiál
ja -  s ebben nincs igaza. A másságot veszélynek tekinti, a nemzetre és ebből adódóan a 
kialakuló államra nézve. Innen már egyenes út vezet a végső következtetés levonására: 
minden más nép, kisebbség veszélyes az államra nézve, ezért ellenségként kezelendő: ez 
az „etnikai" konfliktusok oka és a választott barbár megoldási módok „igazolása".

És ez még mindig a kisebb probléma: a nemzetté válás végső szakaszában lévő né
pet megfelelő politikával meg lehet győzni, vezetőit szükség esetén rá lehet kényszerí
teni arra, hogy ne ezt a végső soron ma már öngyilkos politikát folytassák, hanem a 
nemzetté válás kulturált módját válasszák, annak elősegítését a más népekkel és a ki
sebbségekkel együtt keressék. Ez nem könnyű feladat, de lehetséges: ez az egyik nagy 
kihívás, amellyel a fejlett demokráciáknak szembe kell nézniük, és amelynek érdeké
ben minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenniük.

A nagyobbik probléma azokban a régiókban van, ahol a nemzetté válás még nagyon 
az elején tart -  sokszor talán el se kezdődött -, s ahol ebből adódóan remény sincs arra, 
hogy belátható időn belül befejeződik. Itt a fejlett demokráciák sem tehetnek szinte sem
mit annak érdekében, hogy ez a folyamat gyorsan befejeződjön: az utat minden nemzet
nek végig kell járnia, s azt is tudomásul kell venni, hogy nem minden kísérlet jár ered
ménnyel. Ráadásul számos országban a korábbi gyarmatosítás szétrombolta az ott léte
ző és működő kultúrát -  különösen, ha az a legtöbb esetben nem volt alkalmas arra, hogy 
az újat kompatibüis kultúraként érzékelje -, de nem tudott a helyébe semmit sem ültet
ni, hiszen a gyarmatosító által kínált alternatíva a nemzetállam lett volna, amihez még 
messze nem értek meg a feltételek. A közvélemény nyomása és saját értékrendszerünk
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diktálta humanitárius segítségnyújtás pedig gyakran több kárt okoz, mint hasznot azzal, 
hogy annak eredményeképpen még az eredetileg meglévő primitív termelés is megszű
nik, hiszen egyszerűbb a humanitárius segítségnyújtásból élni, mint termelni.

Ugyancsak szinte leküzdhetetlen problémát jelent az is, hogy ezen országok egy ré
szében szinte teljesen hiányzik a fejlődés motorját jelentő politikai elit, másokban pe
dig az előző rendszer elitje szinte teljes mértékben átmentette magát, csak „színét" vál
toztatta meg: kommunistából agresszív nacionalistává válva7 -  miként sok esetben tet
te ezt korábban is, csak éppen fordított előjellel és irányba. E probléma megértéséhez 
saját történelmünk ad útmutatást. A ma demokratikus országok hosszú utat jártak be, 
amíg a jelenlegi társadalmi rendszer és gazdaság kialakult. A polgári forradalmak után 
többnyire valamilyen részleges restauráció következett be és a forradalom és a restau
ráció ötvözetéből fejlődött ki az a működőképes modell, amely elvezetett a ma társa
dalmához és piacgazdaságához. Ennek jó okai vannak: a forradalmak mindig meg
kísérlik elsöpörni az előző rendszer politikai -  és gazdasági -  elitjét és helyébe egy új 
elitet, a sajátját ültetni, amely nem kötődik az előző rendszerhez, s amelyben az új 
rendszer hatalomra került vezetői megbíznak. Ez a kísérlet azonban teljes mértékben 
sosem jár sikerrel: egy országnak csak egy politikai elitje van, amely hosszú, szerves 
fejlődés eredményeképpen alakul ki, s amelyet nem lehet egyik percről a másikra, 
adminisztratív módszerekkel helyettesíteni. Az így a társadalomra erőltetett új „poli
tikai elit" szükségképpen szembekerül a társadalom nagy részével, mert a társadalom 
nagyobbik részének érdekeit sérti saját hatalma kiépítésére irányuló törekvéseivel -  
amelyet gyakran, joggal vagy alaptalanul, egyéni meggazdagodási törekvésnek látnak, 
ezen túlmenően gyakorlatlan, szakképzetlen s képtelen az ország magas színvonalú 
vezetésére.

Erre a kísérletre kitűnő példa a „szocialista forradalmak" utáni helyzet. A kommu
nista rendszer erőszakkal eltávolította, gyakran fizikailag is megsemmisítette az előző 
rendszer politikai elitjét s helyébe saját embereit a „népi kádereket" ültette. Meg is volt 
az eredménye: a kommunista országok sosem heverték ki a vérveszteséget, s még az 
is évtizedekig tartott, amíg valamelyest működőképessé vált gazdaságuk és társadal
muk -  többnyire annak függvényében, mennyire és milyen gyorsan engedték vissza, 
nyíltan vagy burkoltan, az előző rendszer politikai elitjének maradványait irányító po
zíciókba. De rákényszerültek erre, fogcsikorgatva és állandó bizalmatlanság közepet
te, hiszen még nekik is be kellett látniuk, hogy ellenkező esetben az ország csődbe jut, 
gazdaságilag és politikailag egyaránt. De hasonló folyamatok mentek végbe az angliai 
és franciaországi polgári forradalmak után is.

Általánosnak mondható tapasztalat és következtetés tehát, hogy a rendszerváltozás 
-  a forradalom -  mindig az előző rendszer politikai elitje egy nagy részének átvételé
vel megy végbe és csak néhány generáció után alakul ki egy teljesen új politikai elit, 
amely azután már teljesen az új társadalmi rendszer szellemiségét hordozza. Ezt a fo
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lyamatot csak erőszakosan, diktatórikus eszközökkel lehet kihagyni, de még csak je
lentősen felgyorsítani is, aminek eredményeképpen a végeredmény is torzul -  persze, 
amennyiben egy demokratikus társadalomról van szó.

Az új politikai elit kialakulása pedig még csak az első lépése annak a folyamatnak, 
amely az egész társadalom átalakulását jelenti: a társadalom átalakulása csak ezzel 
párhuzamosan kezdődhet és csak ennek befejeződése után fejeződhet be.

A konfliktusoknak nemcsak okai, de lezajlása is sajátos, a konfliktus megoldását ne
hezítő jegyeket hordoz. A nemzetek és nemzetállamok kialakulása még azokban a ré
giókban is, ahol ez idejében és organikusan következett be, hosszú és legtöbbször vé
res háborúk által kísért folyamat volt. Ezeket a háborúkat azonban ezekben az esetek
ben a kor fegyvereivel vívták meg: a cél és az elérését szolgáló eszköz arányban volt 
egymással. Ma ez távolról sincs így: a cél, a nemzet és a nemzetállam kialakítása a ko
rábbi századok feladata volt (azokban az országokban, ahol szerves fejlődés mehetett 
végbe), de a fegyverek, amelyekkel e konfliktusokat megvívják a XX. század fegyverei, 
sőt, egyre inkább fenyeget az a veszély is, hogy a legmodernebb, a XXI. század fegyve
rei is alkalmazásra kerülnek.

Ennek következtében a nemzetállamok kialakulása nemcsak fejlődési folyamatát, de 
alkalmazott eszközeit illetően is letér a szerves fejlődés útjáról és nemcsak az államu
kért küzdő nemzeteket fenyegeti megsemmisüléssel, hanem hatása átterjedhet más ál
lamokra és régiókra is. Ezt a veszélyt növeli a kor azon sajátossága is, hogy míg koráb
ban az ilyen jellegű konfliktusok elszigeteltek maradtak, a világ szinte nem is vett tu
domást róluk, a hírek lassan terjedtek s csak a politikai elit felső rétege jutott hozzá -  
és érdeklődött -  ezen események iránt.

Ma egészen más a helyzet: minden konfliktus azonnal a képernyőre kerül, minél vé
resebb, annál inkább. A híreknek nemcsak az „illetékesek" a fogyasztói, hanem az 
egész közvélemény. S a politikai döntéshozatal demokratikus jellegéből adódóan a hí
rek politikaformálóvá válnak: a demokratikus országok vezetői a közvélemény nyo
mása alá kerülnek, mégpedig két, egymásnak ellentmondó és egymással szinte 
összeegyeztethetetlen nyomás alá: egyrészt az az elvárás fogalmazódik meg, hogy „va
lamit tenni kell", a civilizált világ, a demokráciák nem nézhetik tétlenül ártatlan embe
rek legyilkolását, elűzését, másrészt viszont nagy az ellenállás a saját katonák életének 
kockáztatásával, de jelentős anyagi eszközök mozgósításával szemben is.

A problémákat növeli egy olyan jelenség is, amely gyakorlatilag független a nemzet
állammá válástól, de ugyancsak a kor ellentmondásainak következménye, a túlnépe
sedés, amely ráadásul rendszerint azokon a területeken jelentkezik, ahol a nemzet 
kialakulásának problémájával is küzdenek. A túlnépesedés talán alapvető oka, hogy 
míg a szaporodásban a régi szokások érvényesülnek, miszerint sok utódra van szük
ség a nagy csecsemő- és gyermekhalálozás és a nagy szegénység miatt, annak érdeké
ben, hogy a „törzs" fennmaradjon s legyen, aki eltartja az öregeket, addig az egészség
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ügyi ellátás, az életszínvonal, a humanitárius segítségnyújtás minden hiányosságával 
együtt már elérte azt a színvonalat, hogy a korábbiakhoz képest ezek a jelenségek csök
kennek és a népesség ellenőrizhetetlenül szaporodik, hiszen nincsenek nagy járvá
nyok, de nincsenek a népességet újra és újra megtizedelő nagy háborúk sem.

Ezeknek a konfliktusoknak a megvívása, illetve az erre történő felkészülés komoly ki
hívást kell, hogy jelentsen a katonák számára. A jelenlegi katonai gondolkodás lényegé
ben még mindig arra irányul, hogy a hadművelet célja az ellenséges haderők minél na
gyobb mértékű megsemmisítése és ennek révén a győzelem kivívása. Kétségtelen, hogy 
a jövőben is lehetnek ilyen jellegű háborúk is -  nevezzük ezt a fajta fegyveres küzdelmet 
háborúnak -  s a hadseregeknek erre is fel kell készülniük (sőt: a háborúk megvívása ön
magában is új kihívásokat jelent a technológiai fejlődés hatásai miatt, de ez egy másik ta
nulmány része kellene, hogy legyen). A konfliktusmenedzselésben azonban a hadsereg 
szerepe egészen más: a fegyveres erő alkalmazásának célja nem a hagyományos értelem
ben vett győzelem, hanem az ellenfél „meggyőzése", azaz annak elérése, hogy az ellen
fél belássa, nem érdemes fegyveres eszközökhöz folyamodnia céljai elérése érdekében, 
hanem azok, vagy azok egy részének elérését politikai eszközökkel kell megkísérelnie. 
Ez annál is fontosabb, mert az ilyen jellegű konfliktusban az ellenfél nem igazán az: nem 
tekinthető igazán ellenségnek, hiszen a fegyveres szakasz lezárása után együttműködő 
partnerré válik -  legalábbis ennek elérése a fegyveres erő alkalmazásának igazi célja.

Az a tény, hogy a fegyveres küzdelem célja a konfliktusban nem a győzelem, hanem 
a politikai meggyőzés, komoly következményekkel jár a fegyveres harc megvívásának 
módjára is, hiszen mindvégig szem előtt kell tartani, hogy az ellenfél partnerré változik. 
Ezért nagyon fontos, hogy a fegyveres harc ne állítsa végletesen szembe a másik felet a 
leendő békefenntartókkal, s a fegyveres harc okozta rombolás is a lehető legszűkebb ke
retek között maradjon, hiszen a túlzott mértékű károkozás nemcsak szembeállítja a la
kosságot a fegyveres erőkkel és annak politikai céljaival, hanem végső soron azt is tudo
másul kell vennie, hogy a helyreállítás nagy részét valószínűleg ugyanazoknak az erők
nek, országoknak kell majd fedezniük, amelyek a konfliktusban a fegyveres erőket ren
delkezésre bocsátották. Azaz a konfliktus kétszer jelent anyagi megterhelést: egyszer, 
amikor a fegyveres erők tevékenységét finanszírozzuk, amelyek a rombolást végrehajt
ják s egyszer, amikor a saját erőink által (is) lerombolt objektumokat helyreállítjuk.

Különös jelentősége van annak, hogy a konfliktus során ne vagy csak a lehető leg
minimálisabb mértékben hajtsunk végre olyan műveleteket, amelyek emberáldozatok
kal járnak, különösen a civil lakosság körében, hiszen ennek a mozgósító hatása nehe
zen túlbecsülhető. A (civil) áldozatok és a rombolás minimalizálásnak követelménye 
pedig rendkívül komoly következményekkel jár a hadviselésre, azt sokkal nehezebbé, 
költségesebbé, hosszadalmasabbá és kevésbé hatékonnyá teszi.

Hasonló hatásokkal jár egy belső elvárás is, hiszen az ilyen jellegű béketeremtő műve
letekben részt vevő országok (nagy része) demokratikus ország, ahol a közvélemény
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rendkívül nehezen viseli el azt, hogy saját katonái áldozatul essenek a béketeremtésnek. 
Az áldozatok hatása felbecsülhetetlen: könnyen szembefordíthatja a közvéleményt ma
gával a művelettel és azt elrendelő politikai vezetőkkel, azaz megvonhatja az amúgy is 
nehezen megszerezhető és még nehezebben fenntartható politikai támogatást a konflik
tus kezelésében való részvételtől. Ennek érdekében -  is -  elsőrendű cél az áldozatok el
kerülése. Természetesen, a saját áldozatok minimalizálása minden háborúban fontos cél
kitűzés, de egy önvédelmi háborúban, ahol a nemzet, az állam léte forog kockán, ez hát
térbe szorul más követelmények mögött: az elsőrendű elvárás a győzelem, az ország 
megvédése. Béketeremtő és békefenntartó műveletekben ez másképp van. Tekintettel 
arra, hogy nem az állam, a nemzet életfontosságú, közvetlen érdekei forognak kockán, 
a saját áldozatok elkerülése, legalábbis a közvélemény számára, talán még fontosabb 
elvárás, mint a művelet sikere. Épen ezért minden kormányzatnak kiemelt figyelmet kell 
fordítania erre.

Ez azonban azzal jár, hogy a haderő alkalmazásának azon formáit, amelyek veszélye
sek lehetnek a részt vevő katonákra, messzemenően el kell kerülni. Ennek következtében 
a haderő alkalmazásának hatékonysága radikálisan csökken, a hadművelet hosszasan el
húzódik, a ráfordítások radikálisan megnövekszenek, stb. Paradox módon ez is azzal jár
hat, hogy csökken a közvélemény támogatása, hiszen a közvélemény a hosszú, költséges 
részvételt sem hajlandó sokáig tolerálni. A sikerkényszer és az áldozatok elkerülésének 
kényszere tehát konfrontálódik s ember, katona legyen a talpán, aki az ellentmondást ha
tékonyan fel tudja oldani. Különösen a mai körülmények között, amikor a hadseregek 
igazából még nincsenek felkészülve arra, hogy üyen körülmények között vegyenek részt 
hadműveletekben, amelyeket, természetesen, még az is bonyolít, hogy nagyon gyakran 
eltérő kultúrák erői csapnak össze. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az ellenfél 
gyakran nem tartja elfogadhatatlannak olyan (harc)eljárások alkalmazását, amelyeket a 
mi civilizációnk nem enged meg -  terrorizmus, tömeggyükosságok, etnikai tisztogatás, 
emberi pajzsok, stb. -, s amelyek ellen a mi eljárásaink nem igazán hatékonyak.

Milyen következtetések vonhatók le mindebből?

Először is az, hogy az ilyen jellegű konfliktusokat -  s napjaink, a XXL század konflik
tusainak nagy része ilyen jellegű, igen óvatosan kell megközelíteni. A konfliktusokat 
elsősorban kezelni kell, s tudomásul kell venni, hogy megoldásuk csak hosszú folya
mat eredménye lehet. A demokratikus államok közössége kiemelt figyelmet kell, hogy 
fordítson saját maga védelmére, aminek legjobb módja, ha proaktív módon viszonyul 
a konfliktusokhoz, azaz készül rájuk, kialakítja azon képességeit, amelyek a konfliktu
sok kezelésére alkalmasak, és nem veszít el hosszú időt azzal, hogy reméli, a konflik
tus részvevői maguk is jobb belátásra térnek.
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Ehhez politikai akaratra, pénzre és katonákra van szükség. Politikai akaratra, min
denek előtt annak érdekében, hogy a pénz és a katonák rendelkezésre álljanak, és be
vethetők legyenek, mégpedig olyan módon, hogy ehhez -  előre -  megnyerjük a közvé
lemény támogatását. Azt pedig csak akkor lehet megnyerni, ha megfelelően tájékoztat
juk a veszélyekről, amelyek sokkal nagyobbak, mint a konfliktusok kezeléséhez szük
séges áldozatok. Pénzre, ahhoz, hogy a katonai műveleteket finanszírozni tudjuk, be
leértve a katonák felkészítését és készenlétben tartását is. És katonákra, akik képesek 
és hajlandók a konfliktusok kezelésére.

Ez alapvetően más katonai feladatot jelent, mint amire napjainkban is a hadseregek 
nagy része készül. Mindenek előtt tudomásul kell venni, hogy a modern (NATO-) hadse
regnek egyaránt készen kell állnia a preindusztriális, az ipari és a posztmodern társadalom 
háborúinak megvívására. Ez Koszovó egyik legnagyobb tanulsága is: a nagyszabású poli
tikai siker mellett látni kell, hogy annak eléréséhez aránytalanul nagy katonai erőfeszíté
sekre volt szükség ahhoz, hogy a hadművelet sikerrel járjon -  amit tovább bonyolított, 
hogy a közvélemény elvárása az, hogy egy háború -  ha már elkerülhetetlen -  minél kisebb 
emberáldozatokkal járjon, lehetőleg semmivel a saját oldalon. Ez nem csoda, hiszen a XIX. 
század hadviselésével szemben a XX. század végének harcmodora és fegyverei bizonyos 
célok elérése érdekében nem hatékonyak vagy politikai okok miatt nem használhatók ha
tékonyan, nem nagyon hatékonyak. S nem is biztos, hogy minden esetben eredményesek 
lesznek. Ugyanígy fel kell készülni arra is, hogy ezekben a konfliktusokban a XX. század 
végének, a XXI. század elejének fegyvereit is bevethetik. Ebből is kaptunk egy kis ízelítőt 
a koszovói hadművelet során, amikor jugoszláv hackerek ellehetetlenítették a NATO hon
lapjának működését -  s ez csak kis cserkészcsíny volt, de mutatja, hogy a számítógépek vi
lágában a hadműveletekre nem várt, aszimmetrikus válaszok igencsak lehetségesek. Nem 
is beszélve arról a lidércálomról, amelyben ilyen jellegű konfliktusokban -  egymás ellen 
vagy a nemzetközi közösség segíteni szándékozó erői vagy országai ellen -  tömegpusztí
tó fegyverek kerülnek bevetésre.

A feladat, a kihívás óriási. A válasz sokkal bonyolultabb -  és, sajnos, valószínűleg 
drágább is -  lesz, mint a szovjet fenyegetés korában. Itt azonban a kor egyik legna
gyobb problémájáról van szó, amelynek kezelésétől az egész emberiség jövője függhet. 
Jobb szembenézni a veszéllyel most, amíg még, talán, van időnk a kezelésére alkalmas 
eszközök megtalálására, mint kivárni, amíg a veszély váratlanul jelentkezik és nehéz, 
vagy lehetetlen lesz a megfelelő válasz megtalálása. Az időbeni felkészülés azért is 
szükséges, hogy demokratikus válaszokat találjunk a kihívásokra, s ne essünk a 
könnyű csábítást jelentő diktatórikus, antihumánus lehetőségek csapdájába.

A világ a következő évtizedekben azonban valószínűleg sokkal bonyolultabb és 
kaotikusabb lesz, mint amihez az elmúlt időszakban hozzászoktunk. A demokratikus 
rend egy alapvető szabálya kérdőjeleződik meg: demokráciák alapjához tartozik, a jog- 
államiság egyik lényeges feltétele, hogy ami a társadalom számára helyes, az jogszerű,
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és ami jogszerű, az erkölcsös is legyen. Amikor ez nem így van, az veszélyesen aláás
sa a jogrendet, a közmorált, helyet ad a korrupciónak és a bűnözésnek anélkül, hogy 
azt a társadalom különösebben elítélné. Márpedig a következő évtizedekben éppen a 
nemzetközi (és részben a belső) jog és a realitások közti ellentmondásból adódóan a 
helyes és szükséges sokszor nem lesz jogszerű. A jogszerű nem lesz erkölcsös. És a ve
zetőknek olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek nem találnak széles körű támo
gatásra a nemzetközi (sokszor a hazai) közvéleményben.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének legitimációs szerepe is alapvetően megkérdő
jeleződik, hiszen az ENSZ nemcsak, hogy nagy mértékben a hidegháború és a hideg
háború előtti korszak realitásainak megfelelően lett kialakítva, hanem összetételében is 
alapvetően autokrata és ebből adódóan status quo orientált államokból áll, amelyek 
sem a nemzetközi jog újrafogalmazásában, sem az érvényes jogrendszer „konstruktív" 
értelmezésében és alkalmazásában sem lesznek lelkes partnerek. Az iraki válság körü
li vita pontosan tükrözi ezt a helyzetet és dilemmát.

Nincs és a közeli jövőben nem is lesz általános megoldás ezekre a kérdésekre. A vi
lág gyakran kénytelen lesz alkalmi, kivételes megoldásokkal megelégedni, amelyek 
mindig ellentmondásosak lesznek, és újabb konfliktusokat szülnek. Egy „új világrend, 
új nemzetközi rendszer" kialakításához még nem értek meg a feltételek.

Jegyzetek
1 A szerző a New York-i székhelyit Kelet-Nyugat Intézet első elnökhelyettese. A kifejtettek saját né

zeteit tükrözik, és nem szükségszerűen tekinthetők az intézet álláspontjának.
2 Az elszakadásra törekvő közösségek jó része nép vagy nemzeti kisebbség, mégis úgy gondoljuk, 

különbséget kell tenni terminológiában is a saját országában, a többséggel együtt boldogulni kívánó 
nemzeti kisebbségek és a saját állami létre törekvő közösségek között, ahol ez utóbbi esetben a nem
zeti összetartozást ürügyként használják egyes hatalomvágyó politikusok saját céljaik elérése érde
kében.

3 A hiperterrorizmus kifejezést a neves francia biztonságpolitikai szakértő, Francois Heisbourg hono
sította meg a szeptember 11-i terrortámadás után.

4 Gyakran beszélnek „magánhadseregekről'' és a szervezett bűnözés különböző csoportjai közti „há
borúról", de ezeknek a kifejezéseknek a használata ilyen összefüggésben írói fogás csupán, nem va
lóságos, adekvát leképezése a szervezett bűnözés által használt fegyveres csoportoknak, ill. a köz
tük történő fegyveres összecsapásoknak.

5 Lásd Samuel Huntington: Clash of Civilizations.
6 Ezzel, természetesen, nem azt akarjuk mondani, hogy a nemzetközi rendszerben az államok szerepe 

megszűnik, és az államokra épülő nemzetközi rendszer eltűnik, de azt igen, hogy emellett, egyre je
lentősebb egy másik elem szerepe, amely teljes mértékben „kilóg" ebből a rendszerből, araiak kere
tein belül, annak logikájával igen nehezen érthető meg, és annak eszközeivel igen nehezen kezelhető.

7 A politikai elit problémája még a demokratikus átalakulást viszonylag simán vevő országokban 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország, Észtország stb.) is jelentkezik -  természetesen egészen 
más dimenzióban.
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