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E gyetlen kérdés sem foglalkoztatja élénkebben a nemzetközi jog és a nemzetközi 
kapcsolatok tudományának művelőit, mint az erő alkalmazásának értelme és 
törvényessége. A politikai és a katonai vezetők évszázadokon át küszködtek ez

zel a kérdéssel, a középkor „igazságos háborújától" a vesztfáliai béke önálló államai
nak háborúhoz való jogán keresztül napjaink „humanitárius beavatkozásáig". Az a 
szomorú történelmi tanulság azonban változatlanul érvényben marad, mely szerint a 
diplomácia és a nemzetközi intézmények erőfeszítései ellenére is a fenyegetés és az erő 
alkalmazása jelenti a nemzetközi kapcsolatok végső eszközét. Természetesen a katonai 
erő kockázatai és költségei óva intenek annak alkalmazásától minden olyan esetben, 
ahol a legcsekélyebb kilátás is kínálkozik a konfliktus egyéb eszközökkel való rende
zésére. Ám gyakran az egyéb eszközök kényszerítő ereje elenyésző a katonai erőéhez 
képest. Azok az államok (a nem állami szereplőkről nem is beszélve), amelyek a legve
szélyesebb lépésekre képesek, nem sokat törődnek a „nemzetközi közvéleménnyel"; 
esetükben teljesen hiábavaló a józan észre vagy az állampolgári óvatosságra apellálni, 
hiszen ezek a rezsimek gondosan elszigetelik magukat a közvélemény nyomásától. 
Még a legerősebb nemzetközi kényszerítő eszköz: a gazdasági szankció sem képes si
kerrel befolyásolni ezen országok cselekedeteit.

A hidegháború vége óta, a nemzetközi biztonságot érintő alapvető változások fé
nyében két kérdés merül fel: törvényesnek tekinthető-e, ha egy ország megelőző jelleg
gel folyamodik az erő alkalmazásához, ahelyett hogy kivárná az ellene irányuló táma
dást; valamint ki az, aki legitim döntést hozhat az erő alkalmazásáról? E két kérdés 
megválaszolása először is az unilateralizmus és a megelőző támadás fogalmainak 
megtárgyalását teszi szükségessé.

Az Egyesült Államokban ma sokan úgy gondolják, hogy az egyoldalú fellépés mind 
elvi, mind gyakorlati okokból kívánatosabb. Az amerikai katonai erőfölény szerintük 
szükségtelenné teszi más országok bevonását egyrészt azért, mert az amerikai célok ne
mességét más országok szűk látóköre úgysem tudná átlátni, másrészt azért, mert a szö
vetséges országok bevonása a katonai fellépésbe nem sokat lendítene az amerikai had
erőn, sőt inkább csak bonyolítaná a hadműveleteket,..Ezzel ellentétben mások vélemé
nye szerint csupán az ENSZ formális jóváhagyása adhat szabad utat a katonai erő alkal
mazásának, ez alól talán csak az igazolhatóan ártatlan áldozat védekezése képezhet ki
vételt a közvetlen támadás elhárítása céljából. A nemzetközi jogban azonban, és a nem
zetközi gyakorlatban még inkább, széles körben elfogadott az a gondolat, hogy a kato
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nai erő felhasználására vonatkozó minden döntés végső soron egyoldalú, mivel azokat 
nemzetállamok hozzák; ám mind óvatosságból, mind elvi okokból ezekről a döntések
ről ki kell kérni mások véleményét, és el kell nyerni támogatásukat. Ezért az amerikai 
hozzáállást úgy lehetne megfogalmazni, hogy a döntések, „ha szükséges, unilaterálisak, 
ha lehetséges, multilaterálisak". És a jelenlegi amerikai kormányzat nem is az első, ame
lyik úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak joga, sőt kötelessége egyedül is fellépnie, 
ha a nemzet elemi érdekei veszélybe kerülnek. A szerző írásának mottója Clinton elnök 
egyik hasonló szellemben megfogalmazott nyilatkozata, amely bár 1999-ben íródott, 
teljesen egybecseng Bush elnök véleményével: „Mindent megteszünk, amit meg kell 
tennünk, hogy megvédjük ezeket az érdekeket, és ahol szükséges és helyénvaló, 
egyoldalúan és mindent eldöntőén felhasználjuk katonai erőnket." (Részlet az 
Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájából, 1999.) Ez az unilateralizmus azon
ban nem jelenti azt, hogy a katonai erőről hozott döntések joga kizárólag a nagyhatal
mak számára van fenntartva. Számtalan példát lehetne felhozni, amelyben különböző 
országok, amelyek egyébként a multilaterális megközelítés hívei, nemzeti céljaik védel
mében felhasználták katonai erejüket, anélkül hogy sokat törődtek volna a nemzetközi 
közvéleménnyel. így járt el például tavaly nyáron Spanyolország egy vita tárgyát képe
ző sziget elfoglalásával.

Ám az unilateralizmus megvalósulása még egy szuperhatalom esetében sem mara
déktalan. Először is, az Egyesült Államok katonai műveleteiben szinte mindig nagy
mértékben támaszkodik más országok együttműködésére és támogatására. A közvetlen 
katonai segítség nagyon hasznos számára főként azokon a területeken, ahol a csúcstech
nológia nem követelmény, azonban egyre inkább azokon a területeken is, ahol néhány 
ország megközelíti az amerikai képességeket, például a precíziós csapásmérés vagy a 
haditengerészet terén. Ám a közvetlen segítségen kívül Amerika közvetett módon is rá
szorul más országokra, például az ott létesített katonai bázisok, az átrepülési engedé
lyek és p hírszerzés terén, valamint egyre inkább a konfliktusok utáni rendezésben is. 
Természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a nemzetközi támogatás pszichológiai 
dimenziói sem: a közvélemény-kutatások tanúsága szerint az amerikai hadműveletek 
sokkal nagyobb támogatást élveznek, ha a szövetségesek részvételével történnek, mint 
amikor azokat egyedül hajtják végre. A nemzetközi támogatás megszerzését pedig az is 
megkönnyíti, hogy azok az érdekek, amelyek védelmében felhasználják az amerikai 
haderőt, lényegében egybeesnek a világ nagy részének érdekeivel.

Azonban az a tény, hogy a katonai erő felhasználásához a legtöbb esetben szükség 
van a nemzetközi támogatásra, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a nemzetközi támoga
tás egyetlen legitim forrását az ENSZ felhatalmazása jelenti. Az ENSZ alapokmányá
nak, különösen az 51. cikkelyének (amely kimondja a kollektív és egyéni önvédelem ter
mészetes jogát a fegyveres támadással szemben) jogi értelmezése nagyon sok vitát vál
tott ki. A legfontosabb gyakorlati kérdés mégis az, hogy az ENSZ formális beleegyezé
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se elengedhetetlen feltétele-e az erő legitim felhasználásának. Ez a beleegyezés a Bizton
sági Tanács határozatán keresztül valósul meg, ez pedig függ attól is, hogy Oroszország 
vagy Kína nem él-e vétójogával. Természetesen Nagy-Britannia vagy Franciaország is 
megvétózhatja azt, és elméletileg abban az esetben is születhet negatív döntés, ha hiány
zik a BT-tagok többségének beleegyezése, még akkor is, ha egyetlen állandó tag sem 
szavazott ellene. Ebből tehát az következik, hogy ha a katonai erő felhasználásának ab
szolút feltétele az ENSZ jóváhagyása, akkor egyetlen olyan katonai fellépés sem jogsze
rű, amelyet Oroszország vagy Kína (vagy elvileg akár Franciaország, Nagy-Britannia 
vagy az USA) ellenez, függetlenül attól, hogy ez az akció egyébként milyen széles körű 
támogatásban részesül, és nemzetközi jogi vagy politikai szempontból mennyire jogos. 
Például 1999-ben a koszovói beavatkozás sem kapott klasszikus értelemben véve jóvá
hagyást a Biztonsági Tanácstól, mégis széles körben legitimnek tekintették, mint olyan 
„humanitárius intervenciót", amely megakadályozta a konfliktus továbbterjedését a ré
gióban. Az unilaterális és a multilaterális közötti válaszvonal tehát nem feltétlenül a 
nemzeti döntés és a BT határozata között húzódik, hanem a minél több ország támoga
tásának megszerzésére irányuló erőfeszítés és az egyedül cselekvés között.

A megelőző támadás kérdése sokkal bonyolultabb, hiszen az a felfogás, hogy a „vé
dekezés" jogos, és a „támadás", negatív szóhasználattal élve az „agresszió" pedig nem, 
mélyen gyökerezik a katonai erő alkalmazásáról szóló vitákban. Valójában nehéz kü
lönbséget tenni e két fogalom között, annál is inkább, mivel sok esetben úgy próbálják 
megszüntetni ezt a különbséget, hogy az erőszakot, mint a viták rendezésének eszkö
zét, teljesen száműzni akarják. Az „önvédelem" fogalma azonban tovább él, és magá
ban hordozza azt a kérdést, hogy a prevenció vagy a megelőző támadás mikor jogsze
rű. A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után az amerikai kormány bizonyos kö
rülmények között fenntartja a megelőző csapás jogát, főként terroristák és haramiaál
lamok ellen, amelyek nukleáris vagy más tömegpusztító fegyverekkel rendelkezhet
nek. Az ellenük folytatott harc aligha nevezhető megelőző jellegűnek, hiszen az Egye
sült Államok már a szeptemberi terrorcselekmények előtt is többször vált szervezett 
terrorcsoportok akcióinak áldozatává. Azok az országok, amelyek területén terroristák 
működnek, kötelesek fellépni ellenük, és az amerikai kormányzat a terrorizmusnak 
otthont adó országokat éppúgy támadási célpontnak tekinti, mint magukat a terroris
tákat. Mivel ez utóbbiak nem állami szereplők, a szuverenitás kérdését is felvetik, és 
esetükben nem is annyira megelőző támadásról lehet beszélni, hanem inkább olyan 
háborúról, amely nem illik a hagyományos keretekbe. Ez a háború azonban nem jelen
ti azt, hogy az Egyesült Államok bármikor felléphet megelőző jelleggel és egyoldalúan, 
amikor a nemzeti érdekeit veszélyben érzi, hanem kizárólag a tömegpusztító fegyve
rekkel fenyegető haramiaállamok ellen. Ezt a nemzetbiztonsági stratégiájában is meg
fogalmazza: „Fel kell készülnünk arra, hogy megállítsuk a gonosz államokat... mielőtt 
képesek lennének tömegpusztító fegyverekkel fenyegetni vagy felhasználni azokat az
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Egyesült Államok, szövetségeseink és barátaink ellen." E koncepció bírálói leginkább 
azt vetik az amerikai kormányzat szemére, hogy ez a fajta önvédelem nem egy küszö
bön álló támadás visszaverésére irányul, hanem akkor is megnyilvánul, amikor a fe
nyegetés csupán homályos és bizonytalan. Az ilyen „megelőző" háború szerintük nem 
egyszerűen a nemzetközi jog megsértése, hanem erőszakra való felhívás minden olyan 
esetben, amikor egy ország szándékai gyanúsak. Az Egyesült Államok kormánya 
azonban éppen jogi érvekkel támasztja alá a preventív cselekvés megalapozottságát. 
Elsősorban a nemzetközi jognak arra a rendelkezésére hivatkozik, amely megkérdője
lezhetetlenül elismeri az önvédelem jogosságát, és szerinte ehhez nem szükséges ki
várni, hogy az ellenfél mérje az első csapást. E felfogás első képviselője Dániel Webster 
külügyminiszter volt, aki a brit miniszterelnöknek írt levelében kitart amellett, hogy 
egy országnak joga van elsőként fellépnie, amikor „az önvédelem szükségessége azon
nali, sürgető, nem hagyva módot az eszközök megválasztására, sem időt a megfonto
lásra". A tömegpusztító fegyverekkel rendelkező terrorista államok ellen akkor is jog
szerű a megelőző fellépés, ha előre nem ismert, hogy mikor és hol fognak támadni. Mi
vel figyelmeztetés nélkül támadhatnak, és ily módon döntő csapást mérhetnek, addig 
kell cselekedni, amíg lehetséges.

A megelőző fellépés problematikája nem a legitimitás hiányában, hanem annak ope
ratív megvalósíthatóságában rejlik. Elsőként az a kérdés merül fel, hogy vajon az adott 
hadművelet fel tudja-e számolni a tömegpusztítófegyver-készletet. Ehhez a célpontok 
pontos felmérése szükséges. Eszak-Korea esetében jól ismert, hogy a legfontosabb nuk
leáris létesítmény Jongbjonban található; a volt védelmi miniszter, William Perry sze
rint ezt az Egyesült Államok gyorsan és a radioaktív anyagoknak a levegőbe jutása nél
kül le tudná rombolni. Ez azonban nem jelentené az észak-koreai nukleáris program 
felszámolását, arról nem is beszélve, hogy ez az ország jelentős hagyományos haderő
vel is rendelkezik, amelyet nem lehetne preventív módon felszámolni. Az Irakkal 
szembeni fellépés nem annyira a tömegpusztító fegyverek ellen irányult (amelyek he
lye nem is ismeretes), hanem a rendszer megváltoztatására, amely az egyetlen garan
ciája lehet a fegyverkezési programok felszámolásának.

A szerző azzal a nem túl optimista meglátással zárja sorait, hogy sajnos talán még 
sok esetben szükség lesz katonai fellépésre elrettentés vagy ennek sikertelensége ese
tén védelem céljából.

Füsti Molnár Zsuzsa
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