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E urópa jövőjét döntően befolyásolja, hogy mennyiben tud az újraegyesült Német 
Szövetségi Köztársaság a hidegháború utáni új nemzetközi rendben a politikai 
súlyának növekedéséből fakadó kihívásoknak megfelelni. Mivel a Németország 

hatalompolitikai szerepéről folytatott vitában az out-of-area bevetések kérdéskörét tar
tom a legjobb indikátornak, ezért a kezdetben kizárólag logisztikai és egészségügyi, 
majd megfigyelői, később harci feladattal is megbízott Bundeswehr NATO-területen 
kívüli bevetéseinek tükrében mutatom be azt a folyamatot, amelyben a mai NSZK 
a „nemzet" és a „hatalom" fogalmakat a maga számára újradefiniálta.

Folytonosság és változás: a jelenlegi német kiil- 
és biztonságpolitika kettőssége

A mai német kül- és biztonságpolitikai szerepvállalást döntően meghatározza a meg
lehetősen „nehéz" történelmi út. A „biztonság" és „hatalom" fogalmak a porosz, majd 
a német történelem egésze során kulcsszerepet játszottak. A XVIII. és XIX. században 
felmerülő porosz biztonsági dilemma (Hogyan viselkedjen az az ország, amelyet kí
vülről létében veszélyeztetnek, szomszédai szemszögéből nézve azonban többnyire 
maga jelent veszélyt?) helyett ma egy teljesen más kérdés vár megválaszolásra: mit je
lent a „biztonság" és a „hatalom" annak a Németországnak, amely az európai integrá
cióba és az euroatlanti biztonsági struktúrába mélyen beágyazódva a hatalmi politika 
helyett immár a partnerségre épít.

Az 1949 után a polgári demokrácia mintaállamává vált Német Szövetségi Köztársa
ság biztonságpolitikáját négy évtizeden keresztül az erőszakmentesség kultusza, az 
önként vállalt visszafogottság és -  az alaptörvényben megfogalmazott -  jogi korlátok
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határozták meg. Az NSZK-nak az ötvenes évek közepére gazdaságilag sikerült talpra 
állnia a második világháború okozta veszteségekből. A korlátozott szuverenitással ren
delkező „gazdasági óriás" azonban -  szükségképpen -  „politikai törpe" maradt a nem
zetközi politikában.

Németország a 2+4-es szerződéssel kapott lehetőséget arra, hogy az államok közös
ségének egyenjogú tagjaként aktív résztvevője legyen a világpolitikai eseményeknek. 
Az 1989-90 folyamán bekövetkező drámai változások 1871 és 1918 után a harmadik 
történelmi esélyt jelentették a német nemzetállam számára, s tették lehetővé a legké
sőbb 1961. augusztus 13-a, a Berlini Fal építésének kezdete óta valószínűtlennek tartott 
állami egységet.

Az újraegyesülést követően deklarálta a német szövetségi kormány, hogy a régi NSZK 
hagyományainak megfelelően folytatja majd külpolitikáját. A  folytonossággal egy időben 
azonban megfogalmazódott a változás igénye is, miszerint az addigi -  részben önként 
vállalt -  korlátozás helyett nagyobb elkötelezettségre lesz szükség a világpolitikában.

A két német állam újraegyesülése után Németország az európai megosztottság fel
számolásával, teljes szuverenitásának visszanyerésével, gazdasági ereje és központi 
földrajzi fekvése folytán ismét európai nagyhatalommá vált. Gyorsan megértette -  hi
szen szövetségesei világosan értésére adták -, hogy az újraegyesítés nemcsak jogok 
megszerzését jelentette, hanem a nagyobb politikai és katonai felelősség vállalásának 
szükségességét is. Meghatározó politikai súllyal rendelkező európai nagyhatalommá 
válása sem jelentette azonban automatikusan azt, hogy azonnal nagyobb felelősséget 
kívánt volna vállalni határain kívül. A szerepvállalás kiterjesztése egy fokozatosan ki
teljesedő folyamatot jelentett, amelynek során az out-of-area bevetésektől eleinte tartóz
kodó németek egyre aktívabbá váltak: a Német Szövetségi Köztársaság az elmúlt 13 év 
alatt jelentős lépéseket tett a nagyobb külpolitikai felelősségvállalás irányában.

A német nemzeti érdekek: béke, biztonság, jólét, partnerség

A külpolitika egy adott állam kísérlete arra, hogy nemzetközi környezetét nemzeti ér
dekeinek megfelelően befolyásolja. A német kül- és biztonságpolitika is érdekorientált, 
annak is kell lennie. „Nincsen értelme, hogy ezt elhallgassuk. Partnereink amúgy sem 
hinnék el, ha a nemzetközi altruizmus jelszavát tűznénk zászlónkra1 -  fogalmazta meg 
1995-ben Roman Herzog volt szövetségi elnök. -  A nemzeti érdekeket definiálni kell, 
mert csak ez jelenti a szövetségesek és a partnerek számára a kiszámíthatóságot. Erre 
alapozva kell egy ésszerű hosszú távú kül- és biztonságpolitikai stratégiát felépíteni, 
majd elemezni a történteket, akár javaslatom szerint -  a hat vezető német gazdaságku
tató intézet éves jelentéseihez hasonlóan -  külpolitikával foglalkozó kutatóintézeteket 
megbízva az éves kül- és biztonságpolitikai jelentések elkészítésével."
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Az alaptörvény értelmében a német biztonságpolitikának a jogra építkezve, egy kol
lektív biztonsági rendszer tagjaként, a háború elítélése és a béke fenntartása a célja 
(alaptörvény, 24. cikkely, 2. paragrafus). Az újraegyesítést követően 1994-ben került sor 
elsőként az úgynevezett Fehér Könyvben (Weißbuch 1994 -  Weißbuch zur Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr) a német 
biztonságpolitikai célok hivatalos megfogalmazására. Ennek 308. pontja szerint „a né
met kül- és biztonságpolitika öt alappilléren nyugszik:
-  Németország polgárainak szabadságát, biztonságát és jólétét megőrizni, valamint az 

államterület sértetlenségét biztosítani;
-  az európai demokráciákkal együtt az Európai Unióba integrálódni, mert a demokrá

cia, a jogállamiság és a jólét győzelme Európában békét és biztonságot szavatol Né
metország számára is;

-  a tartós, közös értékekre és azonos érdekekre alapozott transzatlanti szövetséget az 
Egyesült Államokkal mint szuperhatalommal fenntartani, mert az USA potenciálja 
a nemzetközi stabilitás szempontjából nélkülözhetetlen;

-  megegyezésre és partnerségre alapozva keleti szomszédainkat a nyugati struktúrák
ba beemelni, ezáltal egy új, Európa minden államát felölelő kooperatív biztonsági 
rendszert létrehozni;

-  a nemzetközi jog és az emberi jogok tiszteletben tartását elérni, valamint a piacgaz
daság szabályaira épülő világgazdasági rend létrejöttét elősegíteni, mert az egyes ál
lamok biztonsága csak egy mindenkinek békét, jogot és boldogulást kínáló globális 
biztonsági rendszerben szavatolható."
Ezek a fő biztonságpolitikai érdekek (béke, biztonság, jólét és partnerség) ma is ak

tuálisak, a Schröder-kormányzat céljai azóta változatlannak tekinthetők. A szociáldemok
rata-környezetvédő kormány első koalíciós megállapodása mindezt a következőkép
pen foglalta össze: „A német külpolitika békepolitika. Az új szövetségi kormány az ed
digi német külpolitika alapjain fog továbbhaladni: célja a szomszédokkal való békés és 
partnerségre építő együttműködés, a transzatlanti partnerség ápolása, az Európai Unió 
elmélyítése és kibővítése, az EBESZ keretein belül az összeurópai együttműködés fej
lesztése, a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európával szembeni különleges felelősség vállalá
sa és a Dél országaiban a fenntartható fejlődés támogatása. Mindezt az emberi jogok és 
a nemzetközi jog figyelembevételével, párbeszédre való készséggel, az erőszakról való 
lemondással és a bizalom erősítésével kívánja megvalósítani. Az új szövetségi kormány 
a nemzetközi együttműködést a globális jövő biztosításának zálogának tekinti."2 
• Béke

A béke Európában a második világháborút követő évtizedekben szinte kizárólag ka
tonai előrelátás kérdése volt. A hidegháború végével ez az egyoldalú megközelítés túl
haladottá vált. A békét és a stabilitást ma egyre inkább az országok belső viszonyai ha
tározzák meg. Németország ezért az államok és társadalmak demokratizálását tartja a
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legmegfelelőbb békepolitikai eszköznek, két fő célt követve: megőrizni a békét, ahol 
megvan, és megteremteni, ahol még nincsen. Mindez elemi érdeke, hiszen a nemzet
közi rendszer növekvő interdependenciája és a problémák komplexebbé válása miatt 
az új „ellenfelet" instabilitásnak hívják.

A volt Jugoszlávia területén lezajlott háborúk megmutatták, hogy a jövő csakis a 
partnerségben és a szövetségekben rejlik, de azt is, hogy többnyire még mindig a nem
zeti, nemritkán rövid távú nemzeti érdekek azok, amelyek az országok politikáját be
folyásolják. Mára semmivé váltak azok az illúziók, amelyek a hidegháború lezárulásá
val egy stabil és biztonságos Európát jövendöltek, ehelyett -  nagyon helyesen -  egy új 
európai biztonsági rendszer kialakításának szükségessége fogalmazódott meg. Ennek 
eredményes működéséhez azonban szükség lesz a nemzetközi szervezetek közötti ha
tékony együttműködésre és ésszerű munkamegosztásra. A német külpolitikának az 
EBESZ-ben és az ENSZ-ben a preventív diplomáciára kell erejét összpontosítania. Né
metország nem alkalmas a világ csendőrének szerepére, ehelyett az időben történő 
problémafelismerés és a konfliktusok fegyveres összetűzéssé való eszkalálódása előtti 
közvetítő szerep a számára leginkább megfelelő feladat.
• Biztonság

A német biztonsági percepció tradicionálisan hármas felosztásban értelmezhető: po
litikai, katonai és gazdasági-szociális biztonság.

Politikai biztonság
A Német Szövetségi Köztársaság a közép- és kelet-európai országok szomszédja

ként és legfőbb kereskedelmi partnereként az ezekben zajló transzformációs folyama
tokban -  pozitívakban és negatívakban egyaránt -  különösen érintett. Az Európai Unió 
keleti kibővítése s ezzel együtt a politikai és gazdasági stabilitásnak a volt szocialista 
országokba történő exportja a német Európa-politika egyik prioritása.

A globális interdependencia korában Németországnak nem szabad kizárólag a re
gionális kooperáció előnyeit egyre jobban kihasználó Európára koncentrálnia. Mivel 
Európa biztonságát olyan kontinensen kívüli régiók, mint Eszak-Afrika vagy a Közel- 
Kelet a perifériáról is veszélyeztetik, így a kockázatok számbavételénél ezekkel is fel
tétlenül számolni kell. Megoldást jelenthetne, ha a nyugati államok a konfliktusok 
megelőzése érdekében demokratikus felfogásukat kiterjesztenék a veszélyeztetett terü
letekre. A biztonságot egy nemzet, így Németország sem tudja egymagában tökélete
sen garantálni. Csupán a regionális és nemzetközi együttműködés tud hosszú távon 
biztonságot és stabilitást garantálni.

Németországnak a regionális struktúrákkal kapcsolatos bizalomerősítő-kooperatív 
stratégiáját és annak tapasztalatait más régiók számára is hozzáférhetővé kellene ten
nie. A német kezdeményezésre létrejött Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény alapgon
dolata (az egész délkelet-európai régiót egységként kell kezelni és a rendezéskor a ka
tonai kérdéseken túlmenően átfogó politikai és gazdasági szempontokat is figyelembe
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kell venni) és megoldásai a világ más részein is alkalmazhatók lennének, s áttételesen 
növelnék Európa biztonságát is.

Katonai biztonság
Németországban a biztonság katonai aspektusa (ha az újraegyesítés után egy rövid 

ideig úgy is tűnt) nem értékelődött le. Mivel a kockázatok egy része előre nem tervez
hető, a megelőzés a legtöbbet ígérő megoldás. A német álláspont szerint nem a felfegy
verkezés és a katonai kiadások növelése a megoldás, hiszen ez a biztonsági dilemma 
csapdája lenne, hanem olyan többoldalú szerződések prevenciós céllal való megköté
se, amelyek a nemzetközi biztonságot fenyegető veszélyeket minimalizálják.

Németország számára a katonai biztonság legfőbb alapját és biztosítékát a NATO 
kollektív védelmi rendszere adja. A Német Szövetségi Köztársaság elemi érdeke, hogy 
az Amerikai Egyesült Államok továbbra is jelen legyen Európában, és ne vonuljon ki 
kontinensünkről. Egy visszahúzódás vagy csökkentett európai jelenlét komoly követ
kezményekkel járna az NSZK számára, olyan vezető szerepbe kényszerítené az euró
pai nagyhatalmat, amely számára egyelőre nem kívánatos.

Európa csak középtávon fog eljutni oda, hogy irányító szerepet vállalhasson egy adott 
válság kezelésében, annak teljes spektruma mentén. Németország ezért úgy kívánja elő
mozdítani az EU biztonság- és védelempolitikai oldalát, hogy közben euroatlanti elköte
lezettsége változatlan szintű marad. Ami biztosnak tűnik: az USA ezentúl jóval pragma- 
tikusabban fog kontinensünkre tekinteni, az euroatlanti viszony egyértelműen hűvöseb
bé vált. Az eddigi két fő törésvonal -  az Európai Biztonsági és Védelmi Identitás kialakításá
val szembeni amerikai gyanakvás, illetve az európai szövetségesek által ellenzett amerikai 
rakétaelhárító pajzs terve -  mellé egy újabb, a német-amerikai kapcsolatok második világ
háború utáni történetének legmélyebb szakadékét jelentő „nézeteltérés" sorakozott fel. 
Németország és Franciaország elutasító magatartása és éles kritikája az Irak ellen folyta
tott háborút illetően a transzatlanti kapcsolatokat mélypontra juttatta. Az amerikai politi
kai elit és közvélemény mélyen csalódott a német lojalitásban, míg Németországban a túl
zott amerikai önbizalomra és a globális dominanciára való törekvésre való hivatkozással 
latens Amerika-ellenes érzések kerültek felszínre. Ez a „zavar" pedig belátható időn belül 
nem tűnik feloldhatónak, az eset hosszú távú és komoly következményekkel jár majd a 
két ország kapcsolatában. A német-amerikai kapcsolatokban keletkezett feszültségeknek 
főként George Bush amerikai elnök -  a német szövetségi kormány által elutasított -  új 
nemzetbiztonsági stratégiája és a benne megfogalmazott unilaterális gondolkodásmód az 
oka. Az a tengerentúli elképzelés, miszerint a jövőben megelőző csapást mérnek az Ame
rikai Egyesült Államok által veszélyesnek tartott államokra, Németországban komoly el
lenállásba ütközött.

A válság nem csak erre a két országra korlátozódott, hanem léket ütött a közös uniós 
álláspontot kidolgozni nem tudó európai integráción és a NATO-n belüli egyetértésen 
is. Az USA vezette tábor a terrorizmus elleni harc jegyében kívánt fellépni, azzal a cél-
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lal, hogy megszüntesse az (állítólagos) iraki tömegpusztító fegyverek okozta fenyege
tettséget. Ezzel szemben a Franciaország-Németország-Oroszország tengely úgy vél
te, hogy ez a válsághelyzet orvosolható lett volna az ENSZ keretein belül is, a katonai 
beavatkozást el lehetett volna kerülni. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának elnöki posztját 
éppen a válság csúcspontja idején betöltő' Németország szerint mindent meg kellett 
volna tenni azért, hogy az ENSZ által képviselt multilaterális kormányzási rendszer 
képes legyen a nemzetközi béke és biztonság szavatolására.

Az Irak által birtokolt tömegpusztító fegyverek létezését minden kétséget kizáróan 
bizonyítani nem tudó amerikai szuperhatalomnak a Szaddám Húszéin ellen tervezett 
hadjáratától a német kormány a kezdetektől fogva elhatárolódott. Gerhard Schröder 
kancellár azon határozott kijelentése, miszerint Németország egy ENSZ-mandátum 
esetén sem hajlandó részt venni egy Irak elleni katonai akcióban, számos szavazatot je
lentett számára a 2002. szeptember 22-ei német parlamenti választásokon. Kihívója, 
Edmund Stoiber bajor miniszterelnök (CSU) a választási hadjárat során ezzel szemben 
minden lehetőséget nyitva hagyott, Amerika-ellenességet vetve a kormány szemére. 
A konzervatív ellenzék szerint Schröder azzal követte el a legnagyobb hibát, hogy túl 
korán és a szövetségeseivel való egyeztetés nélkül alakította ki teljesen elutasító állás
pontját, ahelyett hogy segített volna az USA-nak az Irakra nehezedő politikai nyomás 
növelésében. Egyes amerikai elemzők odáig mentek el, hogy Schröder kancellárnak 
azt vetették a szemére, hogy választási sikere érdekében feláldozta a német-amerikai 
barátságot. Ennek ellenére a transzatlanti kapcsolatok fontosságára való tekintettel 
Schröder kancellár az iraki válság idején külpolitikai emancipációjában végig mérték
tartó maradt. A német kormány -  amely a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után 
még korlátlan szolidaritásáról biztosította Amerikát -  a háború során teljesítette a vele 
szemben támasztott minimális elvárásokat: biztosította a légtérhasználati jogot, és 
megerősítette a Németországon belüli amerikai támaszpontok védelmét.

Az Irak elleni háborút nemcsak a politikai elit, de a német közvélemény döntő több
sége is határozottan ellenezte, a nagyvárosok utcáin a háború ellen tüntetők százezrei 
vonultak végig. A ZDF közszolgálati csatorna Politbarometer műsorában 2003. már
cius 28-án közzétett felmérés alapján az USA vezette szövetséges csapatok katonai 
beavatkozását Irakban a német lakosok 84 százaléka helytelennek tartotta.3

Gazdasági és szociális biztonság
Németország kormányainak a kilencvenes években két transzformációs folyamattal 

kellett egyidejűleg megbirkózniuk: egyrészt a volt Német Demokratikus Köztársaság 
területén kellett a szociális piacgazdaság normáit bevezetve a működő gazdaság átala
kítását segíteniük, másrészt -  ismét attraktív befektetési feltételeket teremtve -  az 
egész német gazdaságot kellett versenyképesebbé tenniük.

Helmut Kohl kancellár, -  akinek fő műve kétségtelenül a német egység megterem
tése volt -1990 után adós maradt Németország gazdasági és társadalmi problémáinak
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megoldásával. A Kohl-kormányzatnak az 1998. októberi parlamenti választásokon el
szenvedett veresége a német politikatudományi kutatásban azzal a kérdéssel kapcsoló
dott össze, hogy a Német Szövetségi Köztársaság a globalizáció korában képes-e még 
következetesen végrehajtott önreformokra. A történész Christian Meier párhuzamot is 
vont a Kohl-korszak reformokra való képtelensége és Cézár korának agóniája között.4

A német államháztartás 2000 végére gyakorlatilag az eladósodás szélére került. A fo
lyamat nemcsak a maastrichti kritériumokat veszélyeztette, hanem a német alaptör
vény azon cikkelyének (115. cikkely (1) paragrafus) is ellentmondott, amely előírja, 
hogy az adott évi hiány soha nem lehet több a tárgyévi állami beruházások összegénél.

A Schröder-kormányzat a központi költségvetési kiadások visszafogását a Hans Ei
chel pénzügyminiszter (SPD) nevéhez fűződő, jövőprogram 2000 (Zukunftsprogramm 
2000) elnevezésű takarékossági csomagtervvel kezdte meg, amelynek három fő eleme 
az adósságcsapdából való kikerülés, a foglalkoztatást és növekedést elősegítő adópoli
tika, valamint az állami kiadások visszafogása és átstrukturálása. Eichel terve, amely 
szerint 2006-ra egyensúlyba került volna a német költségvetés, azaz attól kezdve nem 
lett volna szükség újabb hitelek felvételére (erre utoljára 1970-ben volt példa az NSZK- 
ban), immár megvalósíthatatlannak tűnik. A német gazdaság ugyanis továbbra is tartó
san gyengélkedik -  állapította meg a hat vezető német gazdaságkutató intézet 2003. áp
rilis 15-én közzétett tavaszi konjunktúrajelentése.5 Az általuk ismertetett előrejelzés sze
rint az előző éves 0,2 százalék után 2003-ban legfeljebb fél százalékkal bővülhet a GDP, 
s Németország ismét túl fogja lépni a költségvetési hiány maximumára a maastrichti 
szerződésben előírt háromszázalékos határt (a deficitet 2003-ban a GDP 3,4 százalékára 
várták). Úgy számoltak, hogy az év végén a munkanélküliek száma (2003. júniusában 
4,26 millió) az ötmilliót is megközelítheti, amely azonnali és hathatós munkaerő-piaci 
reformokat tesz szükségessé. Gerhard Schröder a Szövetségi Gyűlésben 2003. március 
14-én meghirdette Agenda 2010 elnevezésű programját,6 amelyben a gazdaság élénkí
tésére szociális megszorító intézkedéseket fogalmazott meg. A kancellárnak a Bátorság a 
békéhez, bátorság a változáshoz kettős mottót viselő, nemcsak a szakszervezeteken és az el
lenzéken, de a szociáldemokrata párton belül is éles vitákat kiváltó kormánynyilatko
zata szerint az ötven éve működő szociális állam alapjait meg kell őrizni, ám egyes te
rületeken reformokra van szükség. A jövőben az egyénnek nagyobb felelősséget kell 
vállalnia, legyen szó a munkanélküli-segély nagyságának a szociális segély szintjére va
ló csökkentéséről vagy az egészségügyben a saját anyagi áldozatvállalás növeléséről.
• Jólét

A Német Szövetségi Köztársaság 1945 utáni történelme a legjobb bizonyíték arra, 
hogy egy állam stabilitása és gazdasági fejlődése szoros korrelációt mutat. A második 
világháború utáni, a szolidaritásra és az elesettek védelmére épülő fejlődéspolitikai el
kötelezettség mindig a német békepolitika fontos része volt. A fejlődéspolitika jelentő
sége tovább nőtt a szociáldemokrata-környezetvédő koalíció 1998-as hatalomra kerü
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lésével. Jelzésértékű, hogy a fejlesztési segélyekkel foglalkozó miniszter, Heidemarie 
Wieczorek-Zeul helyett kapott a Szövetségi Biztonsági Tanácsban is. Az utóbbi évek
ben jelentős változásokra került sor: a kizárólagos pénzügyi segítség helyett a multila
terális együttműködés került a középpontba, a támogatott országok száma 118-ról 70- 
re csökkent, s a korábbi óriásprojekteket kisebb, ám multiplikativ hatású beruházások 
váltották fel.
• Partnerség

A német különutaknak, az úgynevezett Sondenvegeknek ma már nincsen realitásuk. 
Németország biztonság- és védelempolitikája erősen beágyazódott a nemzetek közös
ségébe:
-  az ENSZ és az EBESZ kollektív biztonsági rendszerei;
-  a NATO és a WEU kollektív védelmi rendszerei;
-  valamint a nemzetközi jog kötelező érvénnyel bíró szerződései révén.

Ezzel a „többszörös" integrációval végérvényesen lezárult az a korszak, amelyben 
Németország „megkésett nemzetként" újra és újra felforgatta Európa békéjét és bizton
ságát. Most Berlin jelentheti azt az erőt, amely a nemzetközi jog által előírt kötelezett
ségeit (beleértve az ENSZ-alapokmányaban, a helsinki záróokmányban, valamint az 
EBESZ európai biztonsági charta iban  foglalt rendelkezéseket és alapelveket) betartva 
stabilitást teremt, s világszerte az emberi- és polgári jogok betartását szorgalmazza.

A hatalom kérdése a mai német külpolitikában

A német újraegyesülési folyamat meghökkentő sebességgel ment végbe: a berlini fal 
megnyitásakor senki sem számított arra, hogy belátható időn belül sor kerülhet a két 
ellentétes ideológiájú, összeegyeztethetetlen gazdasági és társadalmi rendszerű ország 
egybeolvasztására. A német egység úgy valósult meg, hogy nemcsak a külföldet, de 
magukat a németeket is meglepte az egyesülési folyamat gyorsasága.

A kettéosztottság időszakának lezárulásával új Németország született, amelynek is
mét Berlin lett a fővárosa. Az újraegyesítést követően a törvényhozás és a kormány 
székhelyéről a Bundestagban heves, pártállástól független vita bontakozott ki a Bonn- 
és a Berlin-párti parlamenti képviselők között. A Berlint támogató képviselők a Szövet
ségi Gyűlés 1991. június 20-án megtartott szavazásán, ha kis többséggel is (338 szava
zattal 320 ellenében), de győztek.

Felvetődik a kérdés, megváltozott-e Németország azáltal, hogy Bonn helyett a Har
madik Birodalom egykori hatalmi központjának számító Berlinből irányítják? Válaszom 
igen: a régi-új főváros bel- és külpolitikai szempontból is egy új korszak hajnalát jelképe
zi. Belpolitikailag számottevő változás, hogy a mindmáig kisebbrendűségi komplexu
sokkal terhelt keletnémetek Berlinben azóta magukhoz közelebbinek érzik a „hatalmat".
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Külpolitikailag pedig mindenképpen fontos lépésnek tekinthető, hogy a nemzetiszocia
lista hatalomátvétel (1933) után 66 évvel ismét a berlini Reichstag lett a német parlament 
székhelye. Az átköltözés azt a szimbolikus üzenetet hordozza magában, hogy Németor
szág már feldolgozta múltjának sötét pillanatait, és már nem fél azok újbóli felbukkaná
sától, illetve elvárja szövetségeseitől és partnereitől, hogy bízzanak benne.

Amikor 1993-ban Christian Hacke A Német Szövetségi Köztársaság külpolitikája. Egy 
akarata elleni világhatalom? (Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Welt
macht wider Willen?) címet adta könyvének, számos támadás érte. Hans-Peter 
Schwarz bonni professzor 1994-ben Németországról, mint „Európa központi hatalmá
ról" írt, amely visszatért a „világ színpadára" (Die Zentralmacht Europas. Deutsch
lands Rückkehr auf die Weltbühne). Ezek a megfogalmazások is jelzik, hogy Németor
szágban az újraegyesülést követően nemcsak a politikusok, hanem a kutatók között is 
elkezdődött egy, a német külpolitika alapjait és a megerősödött hatalmi öntudat új- 
raorientálódását megvitató nyilvános diszkusszió.

Németország hamar megértette, hogy politikailag és katonailag is nagyobb felelős
séget kell vállalnia, mint azt korábban tette, illetve tehette. Ennek megfelelően tíz év 
alatt a német biztonságpolitikai szerepvállalás exponenciális ütemben történő kiter
jesztésére került sor: az újraegyesült NSZK az öbölháborúban mutatott teljes visszafo
gottságtól ennyi idő alatt eljutott a koszovói háborúban már teljes értékű szövetséges
ként, harci egységekkel való részvételig.

Ez az iram újra alapot adott azoknak a régi félelmeknek, amelyek szerint „Németor
szág ismét európai egyeduralomra tör".7 Ennek hangoztatása nemcsak az igazságtar
talom hiánya miatt káros, hanem azért is, mert megakadályozza, hogy Németország az 
Európai Unió legerősebb tagjaként betöltse azt az irányító szerepkört, amelyre az eu
rópai integrációnak nagy szüksége lenne. Ma nem kell félnünk egy „Pax Germanica"- 
tól abban az értelemben, ahogyan korábban egy „Pax Britannica"-ról beszéltünk. A ki
lencvenes években a Németország által vállalt nagyobb felelősség nem a nagyhatalmi 
törekvések visszatértét jelenti, mert nem hajtóereje, hanem következménye volt a tör
ténelmi helyzetnek. És ez döntő momentum abból a szempontból, hogy a németek 
miért nem fognak visszaélni erejükkel és befolyásukkal. A Kohl-, majd a Schröder-kor- 
mány számára Németországnak az újraegyesítést követő fokozottabb katonai szerep- 
vállalása nem öncélú akció volt, hanem a még Konrad Adenauer által elkezdett folya
mat betetőzése, amely Németországot visszavezette Európába.

A mai Német Szövetségi Köztársaság még a „nemzeti érdekek" kifejezésnél is job
ban kerüli a „hatalom" (Macht) szó használatát. Ennek az az oka, hogy a XX. század
ban a „német hatalom" mint fogalom szervesen összekapcsolódott a vilmosi militariz- 
mussal és a hitleri nemzetiszocializmussal, mindkét esetben agressziót alkalmazva a 
hegemónia elérése érdekében. A porosz irányítású Német Birodalom szétverése, illet
ve a német nemzetállam második világháború végével történő felbomlasztása a hatal
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mi gondolkodástól való búcsúhoz vezetett. A visszatérő hatalmi paranoia problémáját 
a hidegháború a maga strukturális rendjével, -  legalábbis átmenetileg megoldotta: 
Németország két ideológiai részre való szakadását követően az NSZK és az NDK el
lenséges táborokba került. 1945 után a győztes hatalmak félreérthetetlenül tudtukra 
adták a nyugatnémeteknek, hogy lejárt az aktív nagyhatalmi politika ideje. A Német 
Szövetségi Köztársaság kormányai maguk is tisztában voltak azzal, hogy a megosztott 
világ határán elhelyezkedő köztársaság rá van szorulva az atlanti szövetség katonai 
erejére és védelmére. Ehhez a biztonsági garanciához kezdettől fogva politikai, katonai 
és gazdasági előírások és feltételek kapcsolódtak. A jelentős külpolitikai irányváltások 
-  mint például az 1969-1973 között megvalósult új keleti politika -  csak a nyugati ha
talmak egyetértésével válhattak valóra.

A kétpólusú rendszer megszűnésével ismét felmerült a kérdés: megismétlődik-e 
1990 után a történelem azzal, hogy Németország ismét túl naggyá és befolyásossá vá
lik európai szomszédai számára?

Németország ma egyáltalán nem akar másokat dominálni, s „aszimmetrikus" hatal
mi potenciálja miatt nincsen meg az ereje sem a hegemón hatalom eléréséhez. Gazdasá
gilag rendkívül erős, ám katonailag semmivel sem tűnik ki többi szövetségese közül. 
Ráadásul gazdasága sem sebezhetetlen: az európai integrációba való beágyazottsága 
miatt a német eredményesség nagymértékben függ a többi tagállam gazdaságának ál
lapotától, kereskedelmi államként pedig rá van szorulva mások jólétére. Ha megpróbál
ná az Európai Uniót dominálni, azzal végeredményben a saját hatalmi bázisát ásná alá.

Kétségtelen azonban, hogy a mai Németország elérte azt a „kritikus tömeget", 
amely aggodalmat válthat ki szomszédaiból. A hatalom ugyanis nem csupán képessé
gekről, szándékokról, hanem a mások által való érzékelésről is szól. Az Európai Unión 
belül úgy merül fel a kérdés, hogy milyen erőegyensúly alakul majd ki Franciaország, 
Nagy-Britannia, valamint a kontinentális hatalom Németország között: előfordulhat-e, 
hogy az elsőként említett országokban felébred az alárendeltség érzése, miközben a 
németekben eluralkodik a túlzott önbizalom?

Ha az újraegyesítés körüli európai félelmeket tekintjük, majd számításba vesszük, 
hogy kizárólag az USA támogatta fenntartások nélkül a német egység ügyét (Washing
tonnak nyilvánvalóan semmi félnivalója nem volt az alacsonyabb súlycsoportba tarto
zó Németországtól), akkor a kérdés felvetése feltétlenül jogos. Fontosnak tartom azon
ban hangsúlyozni, hogy Németország maga is idézett elő olyan helyzeteket, amelyek 
szövetségesei „gyanakvását" és „rosszallását" vonták maguk után. Gondoljunk csak 
például Horvátország és Szlovénia elsőkénti elismerésére. E lépés ellen az NSZK vala
mennyi szövetségese tiltakozott: annak ellenére, hogy az EK tagállamai a két ország 
1992. január 15-ig megtörténő közös elismerésében állapodtak meg, Bonn már 1991. 
december 23-án diplomáciai elismerésben részesítette azokat. Az előrehozott döntés 
(amelyet Franciaország, Nagy-Britannia, az USA és az ENSZ is ellenzett), Genscher
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külügyminiszter személyes elkötelezettségének és a német közvéleményben meglévő 
erős nyomásnak volt köszönhető. A német kormány az EK és az ENSZ sikertelen köz
vetítési kísérletei után úgy érvelt, hogy a harcokat csak a konfliktus „nemzetköziesíté- 
se" révén, azaz a két balkáni állam elismerésével lehet korlátozni. Véleményem szerint 
a német kormány „egyénieskedő" akcióját felelőtlenségnek lehet tekinteni, hiszen a 
konfliktus esetleges eszkalációját követően Németország nem avatkozott volna be, ka
tonai részvételét ugyanis ekkor még teljesen kizártnak tartotta a balkáni válságban.

Párizs és London ma még mindig a nemzetállami hatalom tradicionális kategóriái
ban gondolkodik, s egykori nagyhatalomként tisztában vannak vele, mit jelent az az 
erő, amivel a Német Szövetségi Köztársaság ma rendelkezik. Németország központi 
szerepét a maastrichti szerződést megerősítő 1992. szeptemberi franciaországi nép
szavazás is bizonyította, ahol mind a szerződés támogatói, mind ellenzői a német ha
talom túlzott megnövekedésével érveltek. Míg a szerződést ellenzők Németország és 
a német márka által dominált Európai Unió létrejöttének „rémképét" vetítették előre, 
addig a támogatók Németország európai integrációba való minél szorosabb bekap
csolásának szükségességével érveltek, hogy elkerülhetőek legyenek az újabb „német 
különutak".8

A korábbi történelmi analógiákkal való összehasonlításnak és az azokra való hivat
kozásnak azonban nem lehet helye: a mai Német Szövetségi Köztársaság biztos alapo
kon nyugvó parlamenti demokrácia, nem pedig a hidegháború utáni korszaknak egy 
új „weimari köztársasága". A német demokrácia ma már ugyanolyan szilárd, mint a 
többi nyugat-európai demokrácia, növekvő kül- és biztonságpolitikai felelősségének 
hangsúlyozása pedig semmi esetre sem a nemzetközi kooperáció rendszeréből való ki
lépését célozza.

A német ont-of-area szerepvállalás az újraegyesítést 
követően

Az újraegyesítés után egyre inkább kiteljesedő német out-of-area szerepvállalást egy há
rom szakaszra bontható folyamatnak tekintem. Németország kezdetben nem találta a 
kiutat a megváltozott biztonságpolitikai kívánalmak és az alaptörvény által behatárolt 
jogi lehetőségek közötti feszültségből. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a bonni 
kormánytagok és a német pártok sem jutottak egyezségre a kérdésben. Az első sza
kaszban tapasztalható visszafogottság és tanácstalanság a Szövetségi Alkotmánybíró
ság 1994. júliusi döntését követően hamarosan eltűnt. A második szakaszt még óvatos, 
ám egyre határozottabbá váló nemzetközi szerepvállalás jellemezte, míg az utolsó 
„lépcsőfokot" jelentő koszovói háborúban való német részvétel immár a „normalitás" 
nyitányának tekinthető.
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Az out-of-area katonai és politikai fogalom is egyben. Az az állam, amely ezt tarta
lommal kívánja megtölteni, „békét exportál": 1. fegyveres erőivel 2. a béke megterem
tését, majd fenntartását szolgálja 3. államhatárain kívül. A kül- és biztonságpolitika 
kialakítása azonban -  többek között egy esetleges out-of-area szerepvállalásról való 
döntés is, annak összes paraméterével együtt -, minden demokratikus országban -  így 
Németországban is -  a politikai elit feladata. A politikai akarat és a katonai képesség 
összjátéka jelöli ki tehát az out-of-area bevetések keretét.

Németország számára, NATO-tagságából fakadóan, az out-of-area bevetések a szö
vetségest kötelezettségeken túlmenő, az észak-atlanti szövetség határain kívül eső ka
tonai szerepvállalást jelentik. Ahogyan azt az Észak-atlanti Tanács 1982. december 
9-10-i brüsszeli miniszteri ülése után kiadott hivatalos kommünikében leszögezte: 
„Azok a szövetséges partnerek, amelyek képesek rá, segítséget nyújthatnak azoknak a 
szuverén államoknak, amelyek biztonsága és függetlensége veszélybe került. Elsődle
ges szövetségi érdek ugyanakkor, hogy az elrettentéshez és a védekezéshez ennek so
rán mindvégig elégséges haderő álljon rendelkezésre a szövetségesi területen belül."9 
• A  német parlamenti pártok pozíciója a Bundeswehr out-of-area bevetéseivel kapcsolatban

1994. jú lius 12-éig: növekvő biztonságpolitikai szerepvállalás versus korlátozott jogi lehető
ségek
A  győztes nyugati hatalmak a második világháború után hozzáláttak a német mili- 

tarizmus és hatalmi tudat gyökeres kiirtásához, az „átneveléshez". Tevékenységük 
figyelemre méltóan eredményes volt: a volt „megszálló hatalmak" szélárnyékában la
vírozó NSZK-ban külpolitikai ügyekben kialakult és szinte reflexé vált a visszafogott
ság. A kül- és biztonságpolitikájában csak korlátozottan cselekvőképes Nyugat-Né- 
metország politikai rendszerébe és gondolkodásmódjába egyaránt beépült „szerény 
visszahúzódás"10 -  amely az NSZK számára a hidegháború idején, Kelet és Nyugat ha
tárán, a biztonságot jelentette -  leküzdése 1990 után is időbe telt. Ahogy Hans-Peter 
Schwarz bonni professzor 1985-ben oly találóan megfogalmazta könyve címében: a za- 
bolázatlan „hatalmi tébolyt" neurotikus „hatalomkomplexus" követte (Die gezähmten 
Deutschen. Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit).

Németországnak -  történelmi terhei miatt -  minden out-of-area szerepvállalása előtt 
különösen ügyelnie kellett arra, hogy a nemzetközi közösséggel együtt, annak játék- 
szabályait maradéktalanul betartva járjon el. Ma már nem lehet megoldás az a koráb
ban „németekre jellemző" reakció, „hogy a név nélküli államok közösségétől azonnali 
beavatkozást kérjenek, vagy bizonyos államoktól egy meghatározott viselkedést várja
nak el, miközben ők várakozó álláspontra helyezkednek vagy éppen félreállnak."11

A Német Szövetségi Köztársaság külpolitikájáról az újraegyesülést követően sem 
lángoltak fel nagyobb viták. Az alapkérdéseket illetően -  eltekintve a Demokratikus 
Szocializmus Pártjának (PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus) állásfoglalásai
tól -  az elmúlt évtizedben alig akadt jelentős véleménykülönbség a parlamenti pártok
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között. Ez a megállapítás a német külpolitikának mindössze két fontos kérdésénél nem 
érvényes: a Bundeswehr out-of-area bevetései, illetve a Gazdasági és Monetáris Unió 
(GMU) bevezetését kísérő politikai viták tekintetében. Aligha tekinthető véletlennek, 
hogy végül mindkét kérdést az Alkotmánybíróságnak kellett rendeznie.

A növekvő politikai és katonai szerepvállalás alapkérdésében mára teljes egyetértés 
alakult ki a német parlamenti pártok között.12 Eszerint az ország csak akkor maradhat 
hiteles a külföld szemében, ha nem követ semmiféle „német különutat", s szükség- 
helyzetben a Bundeswehr külföldi bevetésétől sem zárkózik el. Ennek a „majdnem 
konszenzusnak" a kialakításához azonban csaknem tíz év kellett.

Az egészen a kilencvenes évek elejéig széles körben elfogadott nézet szerint német 
harci egységek csakis az ország védelmében, illetve a washingtoni szerződés 5. pontjából 
adódó segítségnyújtási kötelezettség keretében kerülhettek volna bevetésre. A Bundes
wehr NATO-területen kívüli bevetésének alkotmányellenességét hangsúlyozták a Szö
vetségi Biztonsági Tanács 1982-ben először Helmut Schmidt, majd Helmut Kohl kan
cellársága idején elfogadott határozatai is.

Egy esetleges alkotmánymódosítás gondolata először 1988-ban, az SPD münsteri 
pártnapján merült fel. A problémakör azonban ekkor még két évre kényszerítő aktua
litás hiányában lekerült a napirendről. A Bundeswehr külföldi bevetésével, illetve be
vethetőségével kapcsolatos vita aztán annál hevesebben lángolt fel Szaddám Húszéin 
1990. augusztusi, Kuvaitot hat nap alatt annektáló akcióját követően.

A politikai elit (Helmut Kohl kancellár, Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter, 
Richard von Weizsäcker köztársasági elnök, valamint az SPD akkori elnöke, Hans-Jo- 
chen Vogel) 1990 őszén továbbra is azon az állásponton volt, hogy az alaptörvény ér
telmében a Bundeswehr out-of-area bevetése semmilyen formában nem megengedett. 
Egy NATO-területen kívüli küldetéshez alkotmánymódosításra lett volna szükség, a 
pártok azonban nem kívánták a kérdést a választási kampány tárgyává tenni, így a 
probléma megoldását közös megegyezéssel a következő törvényhozási periódusra ha
lasztották. Az alkotmánymódosítást később már nem sikerült keresztülvinni, mert a 
szociáldemokraták a kérdés megítélésében 1991 márciusában két táborra szakadtak. 
Elutasítóan foglalt állást a Szövetség90/Zöldek pártja is, amely a kéksapkás bevetések
ben való részvételt a militarizálódás első lépcsőjének minősítette.

A német szövetségi kormány ezért, az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhívására -  az 
ellenzékkel egyetértésben -  katonai helyett csak pénzügyi és logisztikai támogatást 
nyújtott a 33 országból álló szövetséges koalíció 1991. január 16-a éjszakáján elkezdett 
hadműveletéhez. Az újraegyesült NSZK összesen 17,9 milliárd német márkával járult 
hozzá az öbölháború költségeihez.

Ebben a visszafogottságban nemcsak a történelmi múlt korlátozó ereje és a tisztázat
lan jogi háttér, hanem a belpolitikai helyzet is nagy szerepet játszott. Bonnban ekkor az 
első (1990. december 2-án megtartott) össznémet parlamenti választások után a kor
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mányalakítással voltak elfoglalva, amely 1991. január 18-án a miniszterek eskütételé
vel fejeződött be, miután egy nappal korábban a Szövetségi Gyűlés Helmut Kohlt is
mét kancellárrá választotta.

Másik fontos tényezőként kell számításba vennünk, hogy nemcsak a német kor
mány, de a közvélemény és a média számára is ismeretlen terület volt a külpolitika tel
jesen szuverén módon való alakításának a lehetősége. A korlátozott szuverenitású 
nyugatnémet állam ezt megelőzően hosszú évtizedeken át, az észak-atlanti szövetség 
által nyújtott katonai biztosítékokra ráutalva, csak a többi szövetségessel szorosan 
egyeztetve hozta-hozhatta meg döntéseit. Nem hagyható figyelmen kívül az öbölhá
borúban való német szerepvállalás vizsgálatánál az sem, hogy ezekben a hetekben egy 
német szempontból legalább olyan fontos másik válság is zajlott a világban. A Vörös 
Hadsereg 1991. január 13-ai „véres vasárnapi" litvániai intervenciója, illetve egy héttel 
később a rigai belügyminisztérium lövetése komoly problémaként jelent meg az NSZK 
politikai életében. Nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió az összeomlás előtt áll, ám 
nyitva maradt az a kérdés, hogy azt követően milyen hatalmi helyzet (esetleg hatalmi 
vákuum) jön majd létre az újraegyesült Németországtól keletre.

Az említett három tényezőt figyelembe véve érthető, miért tűnt az öbölháború idején 
olyan bizonytalannak az önmaga számára is felfoghatatlan sebességgel európai nagyha
talommá váló NSZK. Nem volt kétséges, hogy ilyen körülmények között nem kerül 
majd sor német katonák részvételére. Az igazi gondot inkább az jelentette, hogy a német 
támogatásra (a már említett összeg kifizetésére, -  amellyel a szövetségi köztársaság a 
külföldi médiában kiérdemelte a „csekk-könyv diplomácia" címet -, az ország területé
nek és légterének rendelkezésre bocsátására, anyagok és fegyverek szállítására, illetve a 
NATO-szövetséges Törökország preventív célzatú megerősített védelmében való részvé
telére) csak sokára és a külföldi szövetségesek véleménye szerint húzódozva került sor.

Az első Bundeswehr-katonák részvételével zajlott out-of-area bevetés Kambodzsában 
zajlott. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 1992. február 28-án megszavazott békefenn
tartó akció célja a szemben álló csapatok lefegyverzésével, az állam közigazgatásának 
átmeneti átvételével, illetve a szabad választások előkészítésével a polgárháború sújtot
ta ország békéhez való visszavezetése volt. 1992. november 5-én Münchenben került sor 
először német kéksapkás katonák ünnepélyes búcsúztatására. Az ENSZ 1992. május 22- 
től 1993. november 12-ig tartó küldetésének (UNTAC, United Nations Transitional Au
thority in Cambodia, az ENSZ Kambodzsai Átalakulási Hatósága) második felében a 
Bundeswehr egy egészségügyi alakulattal, összesen 130 katonával vett részt.

A kambodzsai küldetéssel szinte egy időben zajlott a Szomáliái békefenntartó 
misszió: az USA vezetése alatt álló nemzetközi alakulat, majd az UNSOM II.13 az éhe
ző civil lakosságot kívánta megvédeni és az országba küldött élelmiszersegélyek szál
lításáról és szétosztásáról gondoskodni. 1992. december 17-én született meg a német 
szövetségi kormány azon döntése, miszerint egy logisztikai egységgel kíván részt ven
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ni az éhínség megakadályozására irányuló akcióban. 1993. május 14-én érkeztek meg 
a Bundeswehr első' szállítórepüló'gépei Szomália fővárosába, Mogadisuba, majd az 
1700 német katona átvette a belet-hueni térség ellátását. A Bundestag 1993. július 2-án 
(azaz utólag!) 337 szavazattal 185 ellenében (a szociáldemokrata képviselők többsége 
a misszió ellen szavazott) engedélyezte a Bundeswehr részvételét a misszióban.

A Német Szövetségi Köztársaság a kambodzsai és a Szomáliái kéksapkás küldetések
ben való részvételével bebizonyította, hogy már az újraegyesülés után néhány évvel ké
pes és kész volt -  lehetőségeihez mérten -  az ENSZ elkerülhetetlennek tűnő békefenn
tartó akcióiban részt vállalni. Egyes békefenntartó missziók azonban egyértelműen ku
darcot vallottak. Példájuk világossá tette, hogy a „békefenntartó" és a „béketeremtő" 
küldetések nem mindig választhatók el egymástól egyértelműen, ezért rendkívül fon
tos, hogy a csapatok megfelelő mandátummal és felszereléssel érkezzenek a válságré
giókba. Ha egy békefenntartó misszió nem egy minden fél által elismert fegyverszüne
ti megállapodás felügyeletét látja el, hanem még harcoló felek között próbál „lavírozni", 
mint az Szomáliában történt, akkor a küldetés automatikusan bukásra van ítélve.

Eközben Európát sem kerülte el a háború: 1991. folyamán szétesett a soknemzetisé
gű Jugoszlávia. A balkáni háborúban először 1992. július 4-én vettek részt a Bundes
wehr repülőgépei, amikor humanitárius céllal légihidat teremtettek Szarajevó számá
ra. Erre a lépésre még az SPD beleegyezésével került sor, ám a szövetségi flotta száza
dának (a Kis-Jugoszlávia elleni embargó betartásának megfigyelése céljából) az adriai 
régióba való vezénylése már határozott tiltakozást váltott ki körükben. Az SPD-nek az 
1992. november 17-én megrendezett rendkívüli bonni pártkongresszuson elfogadott 
álláspontja értelmében ugyanis a Bundeswehr kizárólag békefenntartó akciókban ve
het részt. A szociáldemokraták a Bundesmarine adriai állomásoztatását és az 1993. áp
rilis 12-étől kezdve Bosznia felett megfigyelő járőrözést folytató AWACS felderítő re
pülőgépek fedélzetére vezényelt 162 német katona szolgálatát azonban már harci be
vetéseknek minősítették.

A pártok közötti nézetkülönbségek ezt követően gyakorlatilag lehetetlenné tették az 
előrehaladást. A keresztény uniópártok az out-of-area bevetéseket nemcsak az ENSZ bé
kefenntartó és béketeremtő misszióiban, hanem egy majdani „közös európai haderő" 
részvételével zajlott missziókban is elképzelhetőnek tartották.14 Liberális koalíciós 
partnerük ezzel szemben ekkoriban még kizárólag ENSZ-mandátum keretében tudta 
elképzelni a Bundeswehr out-of-area bevetéseit. A kétharmados Bundestag-többséget 
igénylő alaptörvény-módosításhoz azonban a koalíciónak (akár a CDU/CSU, akár az 
FDP koncepciója alapján) a „harci bevetéseket" teljesen elutasító SPD-re is szüksége 
lett volna, így patthelyzet alakult ki.
• A  Szövetségi Alkotmánybíróság ítélete: a jogi korlátok lebontása

Az 1992 után egyre gyakrabban és egyre komolyabb feladatkörrel harcba küldött 
Bundeswehr-alakulatok bevetése értelmezésemben nem jelent mást, mint hogy a szö
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vetségi kormány annak reményében teremtett „kész tényeket", hogy az Alkotmánybí
róság ítéletében a bevetéseket utólag (!) az alkotmánnyal összhangban lévőnek minő
síti majd. A kereszténydemokrata/keresztényszociális-szabaddemokrata koalíciónak 
a szükséges legitimáció megszerzéséhez feltétlenül szüksége volt az alaptörvény értel
mezésére, miután korábban hiábavalóan igyekezett egyértelmű jogi helyzetet teremtő 
alkotmánymódosításra rávenni a szociáldemokratákat.

A jogi helyzet tisztázásának kényszere miatt szokatlan lépésre került sor. A kor
mánypártok egyike, az FDP fordult a Német Szövetségi Köztársaság Alkotmánybíró
ságához annak megállapítását kérve, hogy a szövetségi kormány 1993. április 2-án 
meghozott döntése15 (nem hívták vissza az ENSZ Biztonsági Tanácsának 816. számú 
határozata alapján elrendelt repülési tilalom ellenőrzése érdekében Bosznia felett meg
figyelő járőrözést folytató AWACS felderítő repülőgépeken szolgáló német személyze
tet) alkotmányellenes. Ezzel egy időben a legnagyobb ellenzéki párt, az SPD három 
beadvánnyal élt. Az első tartalmilag megegyezett az FDP-ével. A második a Földközi
tengeren, a Jugoszláviával szembeni embargó betartására a WEU és a NATO által 
koordinált ellenőrzésében16 a Bundeswehr-haderők szolgálatát elrendelő kormányha
tározat, a harmadik az ENSZ Szomáliái küldetésében (UNOSOMII.) egy Bundeswehr- 
kontingens részvételét elrendelő, 1993. április 21-ei kormányhatározat alkotmányossá
gi felülvizsgálatát kérte.

A karlsruhei Szövetségi Alkotmánybíróság a négy keresetet egy eljárássá fogta 
össze, majd az 1994. július 12-én hozott ítéletében (BVerfGE 90 [1994] 16. számú hatá
rozat, 286-395. o.) a beadványokat elutasította, kimondva, hogy a Bundeswehr „Né
metországnak egy kollektív biztonsági rendszerhez való tartozása esetén felvállalhatja 
az ezzel tipikusan együtt járó feladatokat" (BVerfGE 90 [1994] 286. o.), azaz az olyan 
bevetéseket, amelyek ennek a biztonsági rendszernek a keretében és szabályai szerint 
kerülnek meghatározásra. Egyúttal megállapította, hogy a szövetségi kormány mind
három esetben megsértette az alaptörvényt, mert a német fegyveres erők bevetésénél a 
Bundestag -  lehetőség szerint előzetes -  hozzájárulását nem kérte ki.

Az Alkotmánybíróság az ítélet indoklásában emlékeztetett arra, hogy a Német Szö
vetségi Köztársaság 1949. május 23-án életbe lépett alaptörvényébe a második világhá
borús tapasztalatok miatt fontosnak tartották belevenni, hogy Németország a jövőben 
nem válik agresszorrá. Az alaptörvény a Támadó háború tilalmát (26. cikkely (1) parag
rafus) így fogalmazza meg: „Olyan cselekedetek, amelyek alkalmasak arra, illetve 
amelyeket az a szándék vezérel, hogy megzavarják a népek együttélését, különösen, 
amelyek támadó háború viselését készítik elő, alkotmányellenesek. E cselekedetek 
büntetendők."

A fegyveres erők kérdésében (87/A cikkely (2) paragrafus) később úgy rendelkez
tek, hogy azok a védelmen kívül csak akkor vethetők be, ha ezt az alaptörvény kifeje
zetten lehetővé teszi. Erről a lehetőségről a kollektív biztonsági rendszerről szóló cikk
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ben (24. cikk (2) paragrafus) esik szó: „A Szövetségi Köztársaság a béke biztosítása cél
jából részese lehet kölcsönös kollektív biztonsági rendszernek. Ez esetben hozzájárul 
felségjogainak olyan korlátozásához, amely Európa békés és tartós rendjének, vala
mint a világ népei közötti megértés biztosítására irányul." Mindazonáltal a szövetségi 
kormány nem kapott teljesen szabad kezet a Bundeswehr ont-of-area bevetéseinél. 
A felfegyverzett német haderő bevetéséhez szükséges (egyszerű többséggel) a „Bundes
tag előzetes alkotmányos egyetértése", és a „közreműködés formáját és mértékét" tör
vényben kell rögzíteni. További korlátozás, hogy „a fegyveres erőket vissza kell hívni, 
ha ezt a Bundestag megszavazza".

Az ítéletnek nagy visszhangja támadt. Akadtak, akik megkérdőjelezték, hogy az Al
kotmány 24. cikkelye, amely Németország számára egy „kölcsönös kollektív biztonsá
gi rendszerben" való tagságot „vetített elő", valóban tartalmaz-e katonai opciót. Má
sok szerint a kollektív biztonsági rendszer csak az ENSZ-et jelenti, s az alaptörvény 
a kollektív védelmet megtestesítő NATO-t és WEU-t nem hatalmazza fel az out-of-area 
bevetések végrehajtására.
• A  német parlamenti pártok pozíciója a Bundeswehr out-of-area bevetését illetőén a kérdés

körben meghozott alkotmánybírósági ítélet után
Az alkotmánybírósági ítélet lehetővé tette a gyakorlati cselekvést, az úgynevezett 

out-of-area-M \ette\ lezárult a második világháborút követő önkorlátozás időszaka. 
A kérdés csupán az maradt, hol, mikor és milyen feltételek mellett valósulnak meg az 
immár jogilag is akadálytalanná váló külföldi bevetések.

Az Alkotmánybíróság elé vitt két missziót (a Bundesmarine adriai állomásoztatását 
a Kis-Jugoszlávia elleni embargó felügyeletére és a szövetségi légierő bevetését a Bosz
nia-Hercegovina feletti repülési tilalom ellenőrzésére) az ítéletnek megfelelően a Bun
destag 1994. július 22-én (azaz a karlsruhei ítélethirdetést követően tíz nappal!) egy 
rendkívüli ülésen jóváhagyta.

A szövetségi kormány a számára kedvező alkotmánybírósági ítéletet követően mégis 
visszafogottságot tanúsított a Bundeswehr out-of-area bevetéseinek kérdésében. 
Mindezt jól mutatják az ENSZ Készenléti Megállapodások Rendszerével (Standby-Arrange
ment) kapcsolatos események is. Amikor 1995 januárjában Boutros-Boutros Ghali 
ENSZ-főtitkár Bonnba látogatott, hogy elérje a készenléti megállapodásban való német 
részvételt, vegyes fogadtatásban volt része: Kinkel külügyminiszter támogatta a tervet, 
míg Kohl kancellár és védelmi minisztere ellenezte azt. Volker Rühe érvelése szerint a 
Bundeswehr csapatait csak Európában és annak közvetlen környezetében lehet bevet
ni, mert más területek esetén ehhez nem lenne meg a „társadalmi konszenzus". A kö
zös nevezőt végül úgy sikerült megtalálni, hogy Németország beleegyezett ugyan a 
megállapodásban való részvételbe, a közvélemény elutasító álláspontja miatt azonban 
a részvétel kezdetének pontos határidejét nem jelölte ki. Egyértelmű, hogy ismét a fele
lősség elhárításáról volt szó, hiszen a megállapodás szerint az ENSZ rendelkezésére bo
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csátott csapatokat és eszközöket nem automatikusan vetik be, ahhoz minden esetben 
szükséges a nemzeti parlamentek (azaz a Németországban a Bundestag) hozzájárulása.

A szövetségi kormány 1995. november 28-án döntött az IFOR-ban (Implementation 
Force, Nemzetközi Végrehajtó Erő) való német részvételről, előterjesztését a Bundestag
1995. december 6-án 543 „igen"-nel 107 „nem" ellenében (hat tartózkodás mellett) sza
vazta meg. A szociáldemokraták továbbra is megosztottnak mutatkoztak: 55 képvise
lőjük elutasította a bevetést, a többiek pedig csak abban az esetben voltak hajlandók 
ahhoz hozzájárulni, ha a Bundeswehr egységei kizárólag Bosznia-Hercegovinán kívü
li állomáshellyel vonulnak fel. A Zöldek fele igennel szavazott, míg a PDS teljesen 
elutasította a kormányjavaslatot.

A Bundestagban éles vita zajlott az IFOR-misszió kapcsán. Helmut Kohl kancellár 
parlamenti hozzászólásában azt hangsúlyozta, hogy habár a szövetségi kormány a ke
serű történelmi tapasztalatok miatt nem hozta meg könnyen döntését, az újraegyesült 
Németországnak csak egy lehetősége van: felül kell emelkednie a múlt emlékein és im
máron aktívan részt kell vállalnia Európa békéjének biztosításában. Klaus Kinkel 
(FDP) külügyminiszter beszédében azon meggyőződését hangoztatta, miszerint a 
Bundeswehrnek az IFOR-ban való részvétele erkölcsileg mindenképpen megalapo
zott, hiszen egy sokat szenvedett népnek nyújt segítséget. Hozzászólásában kitért 
Oroszország boszniai békefenntartásban felvállalt szerepére is, amely véleménye sze
rint új fejezetet nyithat Oroszország és a NATO kapcsolatának történetében, s az ellen
ségkép végleges eltűnéséhez vezethet: „Oroszországnak erős fenntartásai vannak a 
NATO kibővítésével kapcsolatban. Ellenérzéseit az új európai biztonsági rendszer -  
amelyet nem Oroszország kizárásával, hanem annak bevonásával akarunk megvalósí
tani -, kialakítása során mindenképpen figyelembe kell majd vennünk. (...) A boszniai 
rendezés során első ízben dolgoznak együtt orosz katonák NATO-csapatokkal, és ez az 
együttműködés egészen biztosan hozzájárul majd az orosz lakosság aggodalmainak 
csökkenéséhez, hiszen ez ma már egy teljesen normális dolognak számít. (...) Ezáltal 
csökkenthetjük Oroszország azon félelmeit is, amelyek szerint egy NATO-bővítés el
szigeteltté teszi majd őt."17

Rudolf Scharping az SPD vezérszónokaként magyarázatot adott a békefenntartó 
küldetést elutasító kollégái indítékaira: a Bundeswehr boszniai bevetése mind politi
kai, mind személyes kockázatokat hordoz magában. A Szociáldemokrata Párt akkori 
elnöke személy szerint mégis az aktív szerepvállalás mellett tette le a voksát, hiszen 
„a német katonák feladata nem a harc és a háború lesz, hanem a béke védelme és biz
tosítása". Németországnak meg kell tennie minden tőle telhetőt, már csak azért is, mert 
Európa csődöt mondott a boszniai konfliktus kezelésében. Ebből pedig mindenkinek 
le kell vonnia majd a tanulságokat és vállalnia a felelősséget. A Bundestagban heves vi
ta kerekedett, amikor Scharping Klaus Naumann-nak, a fegyveres erők akkori fő
felügyelőjének kijelentését -  amely szerint a Bundeswehr számára az IFOR-misszió
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esetében egy „harci feladatról" (Kampfauftrag) van szó -  „felelőtlennek" nevezte. 
Wolfgang Schäuble, a CDU/CSU frakcióvezetője későbbi hozzászólásában védelmébe 
vette Naumannt. Szerinte a tábornok csak az igazat mondta, hiszen a Bundeswehrnek 
adott megbízás valóban oda vezethet, hogy a katonáknak harcolniuk kell majd.

A parlamenti vitában kétségtelenül a Zöldeknek volt a legnehezebb dolguk. Két ma
lom között őrlődtek, az alapértékeik közé tartozó pacifizmusuk és a szolidaritásuk kö
zött kellett dönteniük. A parlamenti szavazás alapjául szolgáló kérdés majdnem a párt 
„szakítópróbájának" bizonyult, amint azt akkori frakcióvezetőjük, Joschka Fischer fel
szólalásában beismerte. (A szavazást megelőzően a Zöldek egy brémai pártnapon ala
posan körüljárták a kérdést, ahol a párt három, közel azonos erősségű részre szakadt: 
hatalomorientált baloldaliakra a pártvezér Trittin vezetésével, ortodox radikális paci
fistákra és a pragmatikus „fischeristákra".) Fischer szerint a világ „népirtási záradéka" 
(Völkermordsklausel) az, amely a külföldi katonai beavatkozásokra jogalapot ad. Sze
rinte pártjának túl kellene lépnie az alapértékének számító erőszakmentesség kultu
szának túlzott favorizálásán, inkább a sokat szenvedett népekkel való szolidaritás ol
daláról kellene megközelítenie a problémát.

A Bundestagban marginális szerepet játszó PDS vezérszónoka, Gregor Gysi PDS-ve- 
zér rendkívül patetikus hangon vetette szemére a kormányzatnak a külpolitika „mili- 
tarizálódását". Véleménye szerint a kéksisakosok térhódítása csak a történelmileg 
rossz emlékű „zöldsisakosok" újbóli megjelenésének képét vetíti elő.

1996. augusztus végén Rühe védelmi miniszter bejelentette, hogy a német csapatok 
az IFOR-misszió befejeződése után is a Balkánon maradnak, sőt az utódmisszióban 
már Bosznia-Hercegovinán belül is állomásozni fognak. Az SPD támogatása felől szep
tember végére nem maradt kétség. A Zöldek frakciójának vezetői október középen 
Boszniába utaztak, hogy a helyszínen tájékozódjanak a körülményekről. Az utazás 
után radikálisan megváltozott a véleményük. Ennek bizonyítéka, hogy 1996. december 
elején önálló indítványt terjesztettek be az IFOR utáni misszióban való német részvé
telre, azzal a (szövetségi kormánnyal által nem osztott) feltétellel, hogy az Egyesült 
Nemzetek Szervezete vegye át a békefenntartást. A továbbra is NATO-vezetés alatt ál
ló SFOR- (Stabilisation Force) misszióban való részvételt rögzítő, a szövetségi kormány 
által beterjesztett (13/6500 számú) indítványt 1996. december 13-án szavazta meg a 
Szövetségi Gyűlés. A PDS kivételével valamennyi parlamenti párt nagy többséggel 
(499 igen, 93 nem és 21 tartózkodás) a részvétel mellett szavazott.

1996. december 20-án járt le a Bosznia-Hercegovinában és Horvátországban egy 
éven keresztül állomásozó IFOR-erők mandátuma. Valamennyi békefenntartásban 
részt vevő állam -  Németország is -  egy évre tervezte a térségben való jelenlétét. Vol
ker Rühe német szövetségi védelmi miniszter 1995. december 6-án még a következő
ket mondta: „A NATO hangsúlyozta, hogy a missziót maximum egy évre tervezi. (...) 
Aki azt hiszi, hogy azt más név alatt csináljuk majd tovább, az óriásit téved."
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Az újabb misszióra vonatkozó első tervek kidolgozására 1996 szeptemberének köze
pén került sor Bergenben. Volker Rühe már itt leszögezte, hogy az akkori tervek szerint 
25 ezer katonával folytatandó új békefenntartó akcióban Németország is szerepet és az 
eddiginél jóval több felelősséggel járó feladatokat kíván majd vállalni: „Világossá kíván
juk tenni, hogy országunk egy újabb mandátum esetében ugyanazokat a feladatokat 
látja majd el Boszniában, mint partnereink." A német kormány álláspontja tehát egy év 
alatt jelentősen megváltozott. A védelmi miniszter leszögezte: „a Bundeswehr, mivel 
mindenkivel szemben objektívnek mutatkozott, valamennyi egykori ellenfélnek, így a 
szerbnek is élvezi a bizalmát", ezért nincsen szükség az eddigi önkorlátozásra.

A szavazás lebonyolítása sok gondot okozott a kormánynak. Az SPD ugyan kezdet
től fogva támogatásáról biztosította a kormánypártokat, ám csakis azzal a feltétellel, 
hogy időben -  azaz még a december 13-ra tervezett szavazás előtt -  megérkezik az 
ENSZ BT mandátuma az SFOR-misszióhoz. így aztán az 1996. december 31-ig -  nem 
állandó -  BT-tag Németország ENSZ-képviseletének minden erejével a szavazás minél 
előbb való megtartásáért kellett küzdenie. A szociáldemokraták ugyanis deklarálták, 
hogy semmilyen körülmények között nem hajlandók a kormány -  1996. december 11-i 
ülésén elfogadott -  SFOR-misszióra vonatkozó indítványát támogatni, mert nem akar
ják a Bundeswehrt olyan feladattal megbízni, amelynek körülményei még nem tisztá
zottak. (Arra az esetre, amennyiben nem sikerült volna az ENSZ-mandátum megszer
zése december 13-ig, az SPD egy rendkívüli ülés összehívását kérte december 17-re.) 
Mindenképpen el kellett tehát érni, hogy a Bundestag még 1996. december 20-a előtt 
döntsön, különben a Horvátországban állomásozó német katonák mandátuma nem 
lett volna többé alkotmányosan biztosítva.

A német ENSZ-misszió hathatós közbenjárásának köszönhetően az ENSZ BT-ben si
került a szavazást még időben, New York-i idő szerint 1996. december 12-én este lebo- 
nyolíttatni, így nem volt akadálya a Bundestag 1996. december 13-ai vitájának sem. 
A kormány a következő javaslatot terjesztette be: Németország háromezer katonát 
küld a boszniai békefolyamat további biztosítására, -  az amerikaiakat (8500 fő) és az 
angolokat (ötezer fő) követve a harmadik legnagyobb kontingenst alkotva akik fran
cia, olasz, spanyol és más, nem NATO-államok kisebb egységeivel közösen Szarajevó 
és Mostar térségében állomásoznának 18 hónapon keresztül.

Németországban 1998 novemberében a négy választási perióduson keresztül kor
mányzó keresztény-liberális koalíció helyébe a választási küzdelembe az Innováció 
és igazságosság kettős jelszavával vonuló szociáldemokratákból és a Szövetség90/ 
Zöldekből (Bündnis90/DIE GRÜNEN, röviden: Zöldek) alakult koalíció lépett. Az új
raegyesülés óta eltelt tíz év kancellárjai, Helmut Kohl (CDU) és Gerhard Schröder 
(SPD) azonos külpolitikai irányvonalat követtek: mindketten az európai integrációs fo
lyamat továbbvitelét és a transzatlanti biztonságpolitikai együttműködés megerősíté
sét tekintették fő külpolitikai célkitűzésüknek. Ebből adódóan a külpolitika az 1998-as
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választási kampányban szinte semmilyen szerepet nem játszott. Az 1998. november 20- 
án aláírt koalíciós megállapodás azonban nyilvánvalóvá tette, hogy a hangsúlyok elto
lódtak. Más külpolitikai témák kerültek előtérbe, és más megoldások vetődtek fel; 
a tartalom kérdésében elsősorban biztonságpolitikai, fejlődéspolitikai, emberi jogi és 
külgazdaság-politikai tekintetben került sor irányváltásra.

A Gerhard Schröder vezette koalíciós kormány felismerte, hogy a mai konfliktusok 
kizárólag katonai eszközökkel, utólagos reagálással már nem oldhatók meg; „az erő jo
ga" helyébe a „jog erejének" kell lépnie, a konfliktuskezelésben pedig a „jobb megelőz
ni a problémákat, mint gyógyítani" axiómának kell meghatározóvá válnia. A koalíciós 
szerződés biztonságpolitikai vezérfonala ezért a „jog erősítése" és a „konfliktusok 
megelőzése" lett. Ennek jegyében a két párt az EBESZ megerősítéséért (a kötelező ér
vényű döntőbíráskodás elfogadásáért és nemzetközi rendőri erők létrehozásáért), a 
gazdasági szankciók foganatosításához szükséges eszközrendszer kialakításáért, a fej
lődő országoknak nyújtott támogatás növeléséért, a tömegpusztító fegyverek teljes 
megsemmisítéséért, a fegyverexport korlátozásáért, a békemissziókban részt vevő civi
lek képzési lehetőségének megteremtéséért, a békekutatás pénzügyi támogatásának ja
vításáért, valamint a Bundeswehr modern, hatékony, demokratikus és alkotmányos 
struktúrájának kialakításáért szállt síkra.

A kormányváltás egyértelműen generációs váltást, új külpolitikai stílust is jelentett. 
A jelenlegi koalíció miniszterei már nem élték át személyesen a hitleri diktatúrát, szá
mukra a két világháború és a kettő közötti korszak már „csak" történelem. Ők maguk, 
politikájuk, reflexeik és így az általuk vezetett ország is egyre jobban közelít a „norma- 
litás" felé; Németország egyre inkább súlyának és felelősségének megfelelően viselke
dik. Az új, „ártatlan" politikusi generáció sem beszél azonban arról, hogy le kellene zár
ni az említett korszakot, azaz vállalja a morális felelősséget a múltért: „Veszélyes lenne 
ezt a tényt [a normalitásra való törekvést] a történelmi felelősség megszűnéseként értel
mezni. Minden generáció hátrahagyja az utána következő nemzedéknek az örökségét, 
s senki nem mentheti ki magát ez alól a »késői születésre való hivatkozással«."18

A szociáldemokrata-környezetvédő koalíció hatalomra jutását követően került sor a 
Bundeswehr történetének első harci bevetésére: az „Allied Force" hadművelet kereté
ben 1999. március 24-én este kezdődött el a NATO légi háborúja jugoszláv katonai, majd 
civil célpontok ellen. Németország kezdettől fogva részt vett a -  totális humanitárius 
katasztrófa bekövetkezésének megakadályozásával indokolt -  katonai akcióban, 
amelyre a Bundestag korábbi, 1998. október 16-ai döntésének megfelelően kerülhetett 
sor. Az előző parlamenti ciklus utolsó parlamenti ülésén a Bundestag áldását adta a 
NATO Jugoszlávia elleni katonai fellépésére. A szövetség a szavazás pillanatában már 
az összes többi NATO-tagállam jóváhagyásával rendelkezett, az egyhangúság a német 
hozzáállástól függött. A Szövetségi Gyűlés elsöprő fölénnyel, 500 igen és 62 nem szava
zattal (18 tartózkodás mellett) támogatta a kormány (13/11469 számú) indítványát,
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amelyben a katonai erővel való fellépést a koszovói albánok körében véghezvitt etnikai 
tisztogatás megállításának szükségességével indokolta. A NATO ugyan nem rendelke
zett az ENSZ BT felhatalmazásával, de álláspontja szerint a nemzetközi jog megsértésé
vel megvalósuló intervenció a kisebbik rosszat jelentette a be nem avatkozással szem
ben, amely nemcsak az egyébként is instabil régiót taszította volna politikai és gazdasá
gi káoszba, de a Nyugat által képviselt értékek hitelét is súlyosan veszélyeztette volna.

Habár a harcok elindulását követően Schröder kancellár („A szövetségi kormány 
nem egykönnyen hozta meg döntését, hiszen ez az első alkalom a második világhábo
rú óta, hogy német katonák harci bevetésben vesznek részt") és Fischer külügyminisz
ter („Számomra ez volt a legnehezebb döntés, amiben eddigi politikai pályafutásom 
során közreműködtem. Korábban, éppen úgy, mint Önök, a be nem avatkozás híve 
voltam. Ma ezt már hibának tartom") is a döntés nehézségeiről beszélt, a Bundeswehr 
megbízható, immár teljes értékű szövetségesként vett részt a légitámadásokban.

A sikeres akciót követően -  ezúttal ENSZ-mandátumra alapozva -  került sor a ko
szovói békefenntartásra. A Bundestag 1999. június 11-én majdnem egyhangúan döntött 
német békefenntartók Koszovóba küldéséről. A Kosovo Force (KFOR) misszió egy 
nappal később, 1999. június 12-én 39 ország részvételével vette kezdetét. Németország 
a harmadik legnagyobb létszámú kontingenssel, 5800 katonával vett részt a 2001. jú
nius 1-jén további egy évre meghosszabbított misszióban.

Napjainkban a már említett, a Bundestagban egységes támogatást élvező SFOR (je
lenleg 1350 német katona részvételével, ám szükség esetén háromezer katona csopor
tosítható át a térségbe; a mandátumot utoljára 2002. június 21-én hosszabbította meg a 
Szövetségi Gyűlés) és KFOR (jelenleg 3700 német katona részvételével, ám szükség 
esetén 8500 katona csoportosítható át a térségbe; a mandátumot utoljára 2002. június 5- 
én hosszabbította meg a Szövetségi Gyűlés) békefenntartó akciókon kívül a Bundes
wehr több más térségben is képviselteti magát. A legveszélyesebb bevetésnek kétség
telenül a 2500 német katona részvételével zajló afganisztáni ISAF (International Secu
rity Assistance Force, Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erő) misszió munkájában 
való részvétel számít. A Bundeswehr 2002. január 8-tól kezdve működik közre Kabul
ban és környékén, 2003. február 10. óta Hollandiával együtt vezető nemzetként (lead 
nation). A Bundestag először 2001. december 21-én hagyta jóvá 538 igennel, 35 nemmel 
8 tartózkodás mellett a küldetést. Azóta kétszer is sor került a -  tanulmány zárásakor 
-  2003. december 20-ig szóló mandátum meghosszabbítására; a nagy embervesztesé
gek ellenére (eddig 13 német katona halt meg) a további küldetésről szóló döntés min
dig nagy többséggel történt a német parlament alsóházában.

A másik jelentős, jelenleg is zajló out-of-area bevetés a Tartós Szabadság (Enduring 
Freedom) elnevezésű akcióban való német részvétel. A Szövetségi Gyűlés 2001. no
vember 16-án döntött először arról, hogy Németország hetven másik nemzet oldalán 
részt vesz a nemzetközi terrorizmus ellen katonai eszközökkel vívott harcban. A par
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lamenti képviselők többsége ugyan megszavazta a Bundeswehr terrorellenes afganisz
táni katonai akcióban való esetleges részvételét, ám csak nem mindennapi belpolitikai 
viharok után. Amikor az amerikai és a brit csapatok afganisztáni hadműveletének 
2001. október 7-i megindulását követően az USA-ból felkérés érkezett egy német kato
nai részvételre, még minden egyszerűnek tűnt. A kormányfő számíthatott az SPD és a 
Zöldek parlamenti képviselőinek többségén kívül a kereszténydemokrata-keresz- 
tényszocialista és a szabaddemokrata ellenzék maximális támogatására is. Schröder 
kancellár azonban -  a kormánykoalíció soraiban hallható ellenkezésre válaszul -  egy 
merész húzással bizalmi szavazást kért a parlament elnökétől (az alaptörvény szerint 
a kancellár, ha nem kapja meg ekkor a többséget, kérheti a parlament feloszlatását és 
új választások kiírását), azaz összekapcsolta saját és kormánya sorsát a német katonák 
küldetésének engedélyezését kezdeményező kormány-előterjesztés elfogadásával.

A háborús részvételt addig feltétel nélkül támogató ellenzéki pártok ettől kezdve ter
mészetesen elutasították a Bundeswehr-katonák készenlétbe helyezéséről szóló kor
mányindítványt. A Zöldek 47 fős frakciójából nyolc képviselő jelezte, hogy biztosan nem 
szavazza meg a kormány előterjesztését, s az SPD-ben is létrejött egy kisebb (16 főből ál
ló) képviselői csoport, amelynek támogatásában nem lehetett biztos Gerhard Schröder.

A kancellár minden diplomáciai ügyességét bevetette, amelynek eredményeként a 
szavazás reggelére a maga javára tudta fordítani a végkimenetelt. Az SPD-frakció tel
jes támogatásával (miután egy képviselőnőjük korábban kilépett) és a Zöldek négy el
lenszavazatával (a nyolc „renitens" képviselő megegyezett abban, hogy négyen igen
nel, négyen pedig nemmel fognak szavazni, azaz szimbolikusan igent mondanak a 
koalíció folytatására és nemet a katonai akcióban való német részvételre) elérte a nem
zetközi terror elleni katonai fellépésben való német részvétel jóváhagyását.

Habár az esetet követően Schröder kancellár pozíciójában megerősödve bizakodóan 
tekinthetett a jövőbeli out-of-area bevetések elé, az akkori események egyúttal óvatos
ságra is intettek. A szavazás végkimenetele ugyanis mindenképpen ártott Németor
szág nemzetközi tekintélyének, hiszen a kormányindítványnak a bizalmi szavazással 
való összekötése miatt éppen hogy megnyert csata csorbát ejtett az ország euroatlanti 
elkötelezettségének hitelén. Még akkor is, ha mindenki -  a kormány és az ellenzék 
egyaránt -  azt hangsúlyozta, hogy csak a belpolitikai kérdéssel való összekapcsolódás 
miatt kapott ilyen csekély többséget a döntés.

A kormány-előterjesztés megszavazása előtti belpolitikai viharok megmutatták to
vábbá, hogy a kancellár által meghirdetett aktív kül- és biztonságpolitikai szerepválla
lás megvalósításához szükséges korlátlan támogatás még a kormánypártok soraiban 
sincs meg. S nemcsak a környezetvédő és békemozgalomként létrejött Zöldek küzde
nek még mindig pacifizmusuk feltámasztásáért, hanem az SPD soraiban is vannak 
szép számmal békepárti képviselők, akik néha „elbizonytalanodnak". A különbség 
csupán az, hogy amíg a szociáldemokraták eddig valamennyi szavazásnál rendkívüli
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párthűségről tettek tanúbizonyságot, addig a Zöldek soraiban korántsem akkora a 
pártfegyelem. Igaz, a párt képviselőinek többsége (a parlamenti képviselők, illetve a 
pártkongresszusok delegáltjainak nagyobb része is) végül mindig jóváhagyta a szociál
demokrata kancellár és a Zöldek soraiba tartozó külügyminiszter által vezérelt német 
külpolitika sorsdöntő indítványait.

A szavazás sikere ellenére sem került sor német részvételre az afganisztáni hadmű
veletekben. Amire a Bundestag meghozta a 3900 német katona maximum egy évig tar
tó rendelkezésre bocsátásáról szóló döntését, a harcok már majdnem befejeződtek. 
A németeknek lehetőségük volt azonban szerepet vállalni a rendezésben: ők adtak ott
hont a Joschka Fischer német külügyminiszter által megnyitott, 2001. november 27-e és 
december 5-e között Petersbergben megrendezett Afganisztán politikai jövőjével fog
lalkozó ENSZ-értekezletnek. A tárgyalások során a felek egy 42 tagú átmeneti kormány 
felállításában állapodtak meg, a megszületett egyezmény egy másik fontos pontja pe
dig nemzetközi békefenntartók, közöttük Bundeswehr-katonák afganisztáni állomá- 
soztatását tartalmazta.

A Bundestagban uralkodó valódi helyzetet megmutatta a következő szavazás, amely
nek során 2002. november 15-én a Bundestag 573 igennel, 11 nemmel 5 tartózkodás mel
lett a mandátumot további egy évre meghosszabbította. A jelenleg kétezer német katona 
részvételével zajló bevetésben a Bundeswehr a NATO-területen kívül az Arab-félszige
ten, Afganisztánban, illetve az Afrika északkeleti térségét övező tengereken négy fő 
feladatot lát el. 1. A Bundesmarine a tengeri útvonalak biztosítása céljából megfigyelői és 
ellenőrzési céllal teljesít szolgálatot Kenya partjai mellett. 2. A Luftwaffe egy egészség- 
ügyi célokra berendezett Airbus A-310 repülőgépe evakuálásra kiképzett személyzeté
vel együtt állandóan készenlétben áll a kölni repülőtéren, hogy vészhelyzetben azonnal 
a szövetségesek és a Bundeswehr segítségére siessen. 3. A Kuvaitban szolgáló kétszáz né
met katona annak az azonnal bevethető nemzetközi egységnek a tagja, amelynek felada
ta esetleges ABC-fegyverek azonosítása és semlegesítése. 4. Emellett a Bundeswehr egy 
körülbelül száz főből álló terroristaelhárító különleges alakulatot is készenlétben tart.

A Bundeswehr kis létszámú, ám annál fontosabb bevetése zajlik jelenleg Macedó
niában. Német katonák már annak a 4500 fős NATO-kontingensnek is tagjai voltak, 
amely a volt jugoszláv tagköztársaságban 2001 őszén harminc napon keresztül albán 
szélsőséges csoportok fegyvereinek begyűjtését végezte el. A sikeresnek minősíthető, 
Essential Harvest névre keresztelt akcióban a katonák a tervezett 3300 helyett 3850 
fegyvert vettek át és semmisítettek meg. A mandátum lejártát (2001. szeptember 26-át) 
követően is maradtak NATO-erők Macedóniában az Amber Fox misszió keretében: 
egy ezer főből álló egység védelmezte a macedóniai fegyverszüneti egyezmény betar
tását ellenőrző 120 külföldi megfigyelő biztonságát. Fontos tény, hogy Németország 
ebben a misszióban vált történelme során először küldetést vezető nemzetté (2001. ok
tóber 11-től kezdve 2002. június 26-ig). Ami azonban valóban rendkívüli a macedóniai
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küldetésben: 2003. március 31-én a Concordia művelet keretében az Európai Unió át
vette a NATO-tól a békefenntartó misszió irányítását, és ezzel az EU első ízben lépett 
fel katonai erőként.19 Jelenleg az EU gyors reagálású hadtestének háromszáz katonája 
teljesít szolgálatot Macedóniában, közöttük hetven német katona. A küldetés rendkí
vül fontos, hiszen ennek sikere dönti el, hogy az Európai Unió alkalmassá vált-e önál
ló katonai fellépésre, illetve a NATO-val való együttműködésre.

A Bundeswehr legkisebb out-of-area missziója Grúziában zajlik, az UNOMIG 
(United Nations Observer Mission in Georgia, az ENSZ Megfigyelő Missziója Grúziá
ban) keretében. Az 1993. augusztusa óta tartó küldetésben három fegyvertelen német 
katonai megfigyelő kapott helyet; a Bundeswehr feladata továbbá két orvos és három 
szanitéc részvételével a megfigyelők egészségügyi ellátásának megszervezése. Ez a 
küldetés sem teljesen veszélytelen, 2001. október 8-án itt halt meg az első, harci cselek
mények során -  és nem baleset következtében -  életét vesztő Bundeswehr-katona; 2003 
júniusában pedig két német megfigyelő került fogságba, akiket azonban hat nap múl
va sértetlenül szabadon engedtek.

A német kill- és biztonságpolitikai stratégia

A mai német biztonságpolitikai irányvonal intézményorientált. Ennek eredetét a múlt
ban kell keresnünk: a nemzetiszocializmus által tönkretett nemzetállam új identitását 
és biztonságát hosszú évtizedek óta nemzetközi szervezetek keretei között véli megta
lálni. A nemzetközi kapcsolatok tudománya egyetért abban, hogy az erőszak megjele
nésének egyik -  a realisták számára meghatározó -  oka a nemzetközi rendszer anar
chikus struktúrájában rejlik. Az államok biztonságuk növelése érdekében fegyverkez
nek, ez azonban összességében nem növeli, hanem éppenséggel csökkenti a rendszer 
biztonságát. A liberális iskola szerint a másik ok a hatalmi rendszerek autoriter struk
túrájában gyökerezik. A német külpolitikának ma ezzel a két problémával egyszerre 
kellene megbirkóznia, azaz a nemzetközi rendszer anarchiájának csökkentésén kell 
munkálkodnia, és eközben elő kell segítenie a társadalmi rendszerek demokratizálását. 
A két célt legjobban egy modern kooperatív stratégiával, azaz a nemzetközi szerveze
tekben való részvétellel lehet elérni.

Az intézményesítés nem jelenti azonban azt, hogy a német külpolitikának fel kelle
ne adnia nemzeti érdekeit. A más nemzetekkel való kül- és biztonságpolitikai együtt
működést olyan eszköznek kell tekinteni, amely biztosítja érdekeinek artikulálását és 
azok megvalósításának keretét. A nemzetközi szervezetekben való részvétel további 
előnye, hogy Németország úgy gyakorol politikai és gazdasági befolyást más orszá
gokra, hogy azokban nem keletkezik kellemetlen érzés egy esetleges német dominan
ciát illetően. A nemzetközi szervezetekben való német tagság lehetőséget nyújt a nem
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zeti érdekek intézményi keretek között történő megvalósításához és a saját játéktér ki- 
szélesítéséhez, ugyanakkor megakadályozza a szomszédos államok által fenyegetés
ként megélt német hegemónia kialakulását.

Németország ma egy közös Európában gondolkozik; „nagyságának és dinamikájá
nak dilemmáját"20 az európai integráció keretein belül kívánja megoldani. Felmerül a 
kérdés, hogy érdekében áll-e egyáltalán a kontinentális nagyhatalom, az európai erő
központ szerepét felvállalni. A válasz: egyértelműen igen. Egyrészt csak így kerülheti 
el, hogy mások döntsenek sorsáról, másrészt pedig ennek visszautasítása esetén olyan 
károk keletkezhetnek a nemzetközi politikai rendszerben, amelyek az egyre növekvő 
interdependencia miatt visszaüthetnek Németországra magára is.

Németországnak központi szerepet kell vállalnia az európai biztonsági és védelmi 
politika kiépítésében még akkor is, ha az amerikai szuperhatalomhoz képest Német
ország és más európai nemzetek a jövőben is elenyésző közös katonai erőt képvisel
nek majd: mindössze hatvanezer katonából áll az európai gyorsan bevethető integrált 
hadtest. Ami azonban ennél is lényegesebb különbség: az EU államainak katonai 
kiadásai együttesen is csak az amerikai katonai költségvetés hatvan százalékát teszik 
ki, s az önálló cselekvésnek olyan alapvető akadályai vannak, mint például a műhol
das felderítés hiánya, amely az európaiakat a jövőben is ráutalja majd az amerikaiak 
segítségére.

A szociáldemokrata-környezetvédő koalíció nem kerített sort egy új biztonságpoli
tikai koncepció megfogalmazására vagy az előző aktualizálására. Habár a fő nemzeti 
érdekek változatlannak tekinthetők, szükség lenne egy, a megvalósítás mikéntjéről 
folytatott nyilvános belpolitikai vitára, majd a kialakult stratégia kommunikálására a 
hazai lakosság, valamint a külföld felé. A biztonság fogalmát széles értelemben figye
lembe véve a német nemzeti érdekeket a következőképpen definiálnám:
-  a NATO keretében a kollektív védelem fenntartása;
-  az európai integráció kiépítése a transzatlanti kötődés változatlan intenzitású fenn

tartása mellett;
-  minden olyan konfliktus megelőzése vagy behatárolása és megszüntetése, amely 

Németország sérthetetlenségét és stabilitását befolyásolhatná; a válsághelyzetekre 
vonatkozóan részletes tervek készítése;

-  a kelet-közép-, délkelet- és kelet-európai országokban a demokratizálási folyamat 
és a gazdasági stabilitás támogatása;

-  a szabad kereskedelem világméretű kiterjesztése;
-  a stratégiai fontosságú nyersanyagokhoz és energiahordozókhoz való szabad hozzá

férés biztosítása;
-  a jelenlegi (NATO által biztosított) nukleáris védőernyő fenntartása, a nukleáris ha

talmak fegyverkezési döntéseinek befolyásolására alkalmas diplomáciai csatornák 
kiépítése;
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-  a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása;
-  az európai fegyverzet-ellenó'rzési folyamat továbbvitele.

A stratégia kialakítása során a németek nem felejthetik el történelmüket, külpoliti
kájukat még évtizedekig annak figyelembevételével kell majd alakítaniuk. Óvatosság
ra és érzékeny körültekintésre van szükség azokkal az országokkal szemben, ahol a 
múlt még mindig nagy szerepet játszik, így Izraelben, Lengyelországban, Csehország
ban, de Franciaországban és Hollandiában is.21

A mai német külpolitika legnagyobb gondja azonban nem a „mit", hanem a „ho
gyan". A szociáldemokrata-zöld kormánykoalíció nehezen tudja az egyre összetetteb
bé váló külpolitikai keretfeltételeket kezelni és azokban mozogni. Ennek egyik példá
ja, hogy a németek jelentőségükhöz mérten alulreprezentáltak a nemzetközi szerveze
tekben vezető' pozíciót betöltő diplomaták között, mert a német diplomácia sokszor 
nem elég eredményes a lobbizásban.22

Schröder kancellár szívesen reagál csak rövid távú érdekeket figyelembe vevő takti
kát követve, így a német külpolitika az újraegyesítés óta még mindig felemás képet mu
tat. A kancellárnak nemcsak nyilatkozataival, hanem tettekkel is bizonyítania kellene, 
hogy van még univerzális mondanivalója. Schröder kancellár és Fischer külügyminisz
ter ugyan egyetértenek abban, hogy nem bújhatnak ki a külpolitikai felelősség alól, de 
a gyakorlatban hiányoznak azok az eszközök, amelyek az általuk oly gyakran hallatott 
nagy szavakat tettekkel tudnák alátámasztani. A konfliktusok megelőzéséhez, illetve a 
már létező krízisek hatékony kezeléséhez szükség lenne egy olyan stábra, amely a Szö
vetségi Biztonsági Tanács23 munkáját a titkosszolgálatok, a különböző minisztériumok, 
a tanácsadók által szállított információk elemzésével, majd politikai kezdeményezések 
kidolgozásával segítené, szükség esetén előkészítve akár a katonai beavatkozást is.

A Berlinbe költözött német politikai elit új víziókat fogalmazott meg, s nyíltabb, szu- 
verénebb hangot ütött meg, mint elődei; nem sikerült azonban a „régi" bonni köztár
saságot jellemző megbízhatóságot, kooperatív együttműködést és konszenzuskeresést 
teljes egészében átmentenie. Ezen erények „megcsúfolása" volt 1998-ban a Joschka 
Fischer által kezdeményezett követelés, miszerint az észak-atlanti szövetség doktríná
jából a nukleáris elrettentő eszközökkel mint elsőcsapás-mérő erők bevetésével való fe
nyegetést törölni kellene.

Fischer szerint ma már időszerűtlennek tekinthető az elrettentés stratégiájához való 
ragaszkodás, így egyoldalúan le kellene mondani az amerikai, a brit és a francia atom
fegyverek elsőként való használatáról. A német külügyminiszter ezzel a felvetésével az 
akkor még újonnan hivatalban lévő német kormányt nemcsak az USA-val, hanem a 
többi NATO-tagállammal szemben is elszigetelte.24 A NATO-szövetségesek válaszuk
ban elhatárolódtak a javaslattól, s nyilatkozatukban leszögezték, hogy a jövőben is tar
tanak majd fegyvertárukban nukleáris eszközöket, sőt azok fejlesztéséről sem monda
nak le, azaz a NATO érvényes stratégiájának döntő elemei maradnak a nukleáris erők.
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Összegzés

Németország az újraegyesítés óta elsősorban belső fejlődésének és identitásváltásának 
köszönhetően egyre nagyobb szerepet kíván vállalni a nemzetközi politikában a biz
tonság exportja és a stabilitás zónájának kiterjesztése érdekében. Tanulmányomban át
tekintettem, hogy az NSZK miként tette meg az első lépéseket az ország geostratégiai 
és gazdasági adottságaival arányos nemzetközi politikai szerepvállalás felé, miközben 
három tézist állítottam fel:
-  Az újraegyesítést követően Németország fokozatosan egyre nagyobb politikai és ka

tonai felelősség vállalására volt hajlandó a nemzetközi politikában.
-  Még mindig léteznek azok a „gátak", amelyek megakadályozzák, hogy az ország 

immár véglegesen és teljes mértékben a „normalitás" útját járja.
-  A német külpolitika főbb vonulatai ugyan már kirajzolódtak, de az ország jövőbeni, 

nemzetközi politikában játszott szerepéről folytatott belpolitikai vita még nem zá
rult le: az állam még mindig az önmeghatározás és a szerepkeresés korát éli.
A növekvő politikai és katonai szerepvállalást illetően mára a PDS-t kivéve konszen

zus alakult ki a német politikai pártok között. Az elmúlt másfél évtized meglehetősen 
turbulens volt e tekintetben, kevés olyan terület van a német politikában, amely ennyi
re nagy viharokat kavart és ilyen nagy változásokat hozott magával. Egyik párt sem 
„készült fel eléggé", ritkák és meglehetősen általánosak voltak biztonságpolitikai állás- 
foglalásaik, inkább az események irányították őket. Nem voltak világos elvárások, cé
lok; a politikusokat a konkrét feladatok és határidők, valamint a külföldi nyomás kény
szerítették cselekvésre. Egy adott misszió kapcsán kezdődtek el a viták, a kérdés pedig 
mindig úgy merült fel, hogy a Bundestag hajlandó-e áldását adni a következő, mindig 
komolyabb feladatot és ezáltal nagyobb veszélyt is jelentő „szint" elérésére. Az új
raegyesítést követő néhány héten belül Németország az öbölháború kapcsán a legke
vésbé sem volt felkészülve a háború és béke kérdésével való konfrontációra. Azóta sem 
került sor azonban egy átfogó kül- és biztonságpolitikai stratégia kidolgozására, pedig 
nagyon fontosnak tartanám, hogy végre meghatározásra kerüljön, hogy a Bundeswehr 
egységei hol, mikor és milyen feltételek mellett kerülhetnek majd bevetésre.

Németország még mindig nem szokott hozzá a teljes értékű s nagy kockázattal járó 
felelősségvállaláshoz. Ugyan egyre aktívabb külpolitikát folytat és egyre „magasabb 
szintű" out-of-area missziókban hajlandó részt vállalni, a béketeremtő bevetések azon
ban még mindig „túl nagy falatnak" bizonyulnak számára. A Bundestag egyelőre csak 
korlátozott harci feladattal megbízott Bundeswehr-egységek küldetéséhez hajlandó ál
dását adni (az afganisztáni bevetésnél kisegítő, szállító, egészségügyi és felderítő 
feladatokról volt szó), s a közvélemény erős nyomása miatt középtávon sem várható, 
hogy béketeremtő out-of-area akcióknál az amerikaiakhoz és britekhez hasonlóan né
met katonák is ott legyenek az első vonalban. Németország lakossága és politikai elit-
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je ezzel együtt egyre jobban hozzászokik ahhoz, hogy a Bundeswehr is kiveszi a részét 
a világ rendjének fegyveres megőrzéséből, adott esetben aktív harci cselekmények ré
szeseként is.

A Bundestagban mára kialakult (majdnem) konszenzus ellenére a helyzet nem egy
szerű. A szociáldemokrata-környezetvédő koalíciónak időnként meghasonlott állapot
ban kell reagálnia: egyrészt bizonyítania kell, hogy minden jogi és történelmi kibúvó 
nélkül, megbízható szövetségesként követi a közös határozatokat, másrészt a koalíciós 
szerződésben megfogalmazott egyik fő külpolitikai céljaként az ENSZ jogi alapjának 
további erősítését és a nemzetközi jog elveinek feltétlen tiszteletét is szem előtt kell tar
tania. Ez az ellentmondás is mutatja, hogy milyen nehéz a két német külpolitikai ha
gyomány -  a sikeres, minden fegyveres bevetést csak a jogi feltételek teljesülése esetén 
elképzelhetőnek tartó bonni multilateralizmus és a katonai szövetségesekkel való fel
tétlen szolidaritás -  közötti egyensúlyt megtalálni.

Jelenleg feloldatlan a nemzetközi jog alapellentmondása: mi a teendő, ha az önren
delkezés joga az állami szuverenitás elvével kerül szembe, ahogy ez például Koszovó
ban történt? Kétségtelen, hogy a nemzetközi jog fejlődése elmaradt az események mö
gött, a kérdés megválaszolása mégsem történhet egyoldalúan. Szükség van a NATO 
out-of-area katonai beavatkozására, ha az ENSZ nem rendelkezik megfelelő eszközök
kel egy béketeremtő misszióhoz, de nem szabad elfeledkezni a nemzetközi jogról és 
a bevetéseknél szükséges legitimáció megszerzéséről sem. Nem lehet megoldás az „ál
talános intervenció doktrínája".

A mai Német Szövetségi Köztársaság fő biztonságpolitikai feladatát abban látom, 
hogy a politika és a gazdaság összjátéka révén a nem katonai jellegű biztonságpoliti
kát erősítse. A berlini szövetségi kormánynak minden konfliktus esetében fel kell ten
nie a kérdést: lehetséges-e a válság megoldása erőszak alkalmazása nélkül? Amennyi
ben nem, úgy az NSZK-nak megbízható partnerként készen kell állnia -  hangsúlyozot
tan a nemzetközi jog keretein belül maradva, a Bundeswehr mandátumát pontosan 
meghatározva és a Bundestag hozzájárulását minden esetben beszerezve -  egy esetle
ges katonai beavatkozásra is.

Ennek teljesítéséhez feltétlenül szükség lesz a német katonai kiadások emelésére, il
letve a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználására. A felszerelés korsze
rűsítésén kívül sürgető feladat a Bundeswehr személyi állománya összetételének fej
lesztése is. Kisebb létszámú, de hatékonyabb haderőre van szükség, amely gyorsan 
mobilizálható és hosszú időn keresztül bevethető. Ma már nem tabu Németország ka
tonai részvétele a békefenntartó és béketeremtő missziókban, a mostaninál nagyobb 
létszámú bevetések azonban már nehézségeket jelentenének. A jelenlegi békefenntar
tás ugyanis gyakorlatilag leköti a Bundeswehr kapacitását, hiszen az out-of-area beve
tésekre kiképzett német állomány szinte teljes egészében jelen van Boszniában, Koszo
vóban, Macedóniában és Afganisztánban. A személyi (és természetesen technikai) ka-
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paritások bővítése már megfogalmazódott politikai célként, s várható, hogy néhány éven 
belül hosszabb távú és nagyobb létszámú bevetésekre is alkalmassá válik a Bundeswehr.

A Német Szövetségi Köztársaság igazi potenciálját a nemzetközi politikában kettős 
vonalon látom: egyrészt súlyánál fogva az Európát érintő kérdésekben kell vezető
meghatározó szerepet játszania, másrészt a globális problémáknál a nemzetközi 
együttműködés erősítésére kell törekednie. A német kormánynak a jövőben az idejé
ben történő probléma felismerésre és a civil válságmenedzsmentre kellene koncentrál
nia. Németország nem alkalmas a világ csendőrének szerepére, s a legújabb közvéle
mény-kutatási adatok szerint ilyen szereppel az állampolgárok többsége sem tudna 
azonosulni.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az újraegyesítést követő években az out-of-area 
bevetések kapcsán a német biztonságpolitika inkább „próbálkozásból" és reagálásból 
állt, mint a kitűzött célok konzekvens követéséből. A külföldről érkező nyomás, a szö
vetségeseknek és partnereknek való megfelelés kényszere, valamint a hazai közvéle
mény számára még elviselhető határok megtalálásának kettőssége határozta meg ezt 
az időszakot. Jellemző volt továbbá a bel- és külpolitika közötti határok elmosódása, 
nemcsak a tartalom (policies), hanem a folyamatok (politics) tekintetében is. A belpolitikai 
célkitűzések realizálása -  mint például az atomerőművek leállításának kérdése vagy a 
német állampolgárság újraszabályozásának problematikája -  a külpolitika számára is 
kihívást jelentett.

Merre halad tehát a német biztonságpolitika a XXI. század elején? Azt gondolom, 
nem lehet kérdéses, hogy a biztonságpolitikai célok az elmúlt egy évtizedben vissza
fordíthatatlanul megváltoztak. A totális fenyegetés árnyékában védekezésre berendez
kedő passzív biztonságteremtés és az ezt képviselő biztonságpolitika ideje végképp le
járt. Ehelyett a globális interdependenciák minden jelentős nemzetközi szereplőt arra 
kényszerítenek, hogy tevékeny szerepet vállaljon a regionális konfliktusok megoldásá
ban, legyenek azok etnikai, gazdasági, politikai, vallási avagy bármilyen más ellenté
ten alapulók. Ez a kényszer nem valamiféle önként vállalt „csendőri" vagy humanitá
rius késztetésből fakad: a biztonsági és gazdasági érdekek miatt ma már egyszerűen 
nincsen lehetőség az elzárkózásra. Aki mégis ezt választja, az óhatatlanul kockázatot 
vállal, és veszélybe sodorja nemcsak önmagát, de szövetségeseit is. Ahhoz, hogy Né
metország hiteles maradjon partnerei szemében, Berlinnek is felelősségteljes részt kell 
vállalnia a világ biztonságának megteremtésében, az eddigi „Sicherheitskonsument"- 
ből (a biztonság nettó fogyasztója) „Sicherheitsproduzent"-té (a biztonság nettó terme
lője) kell válnia. Németországnak a nemzetközi politikában meghatározó állammá kell 
válnia, olyanná, amely nemcsak a történések követésére rendezkedik be, hanem aktív 
diplomáciájával előbbre is viszi az eseményeket. Ha a németek -  nem elfeledkezve a 
múlt emlékéről, de nem is küszködve annak béklyóival -, ezt a feladatot sikeresen vég
rehajtják, akkor Európa és a világ is biztonságosabb hely lesz.

2004. ősz-tél 215



Keller Krisztina

Jegyzetek
1 Herzog, Roman: Die Globalisierung der deutschen Außenpolitik ist unvermeidlich. Rede des Bun

despräsidenten beim Festakt zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Aus
wärtige Politik am 13. März 1995. In: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 
Bonn, 1995. március 15. 20. sz., 164. o.

2 Az SPD és a Szövetség90/Zöldek koalíciós szerződése, Bonn, 1998. október 20. Aufbruch und Erneuerung 
-  Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert. Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die GRÜNEN. XI. fejezet: Európai egység, nemzetközi 
partnerség, biztonság és béke. 1. pont: Célok és értékek. 42. o.

3 Forrás: http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2039687,00.html, 2003. március 28. A közvéle
ménykutatást a Politbarometer megbízásából a mannheimi Forschungsgruppe Wahlen e. V., Insti
tut für Wahlanalysen und Gesellschaftsbeobachtung készítette.

4 Spiegel-Gespräch mit Christian Meier: Die Gesellschaft bricht in Stücke. In: Der Spiegel, 1997.41. sz., 
102. o.

5 Forrás: http://www.iwh-halle.de/d/publik/sonst/gd/2003f/gd.pdf, 2003. április 26.
6 Forrás: http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Agenda-2010-,9768/Regierungserklae- 

rung.htm, 2003. április 25.
7 Hubel, Helmut-May, Bernhard: Ein" normales" Deutschland? Die souveräne Bundesrepublik in der 

ausländischen Wahrnehmung. Deutschlands Rolle in der internationalen Politik aus der Sicht der 
Nachbar- und Partnerstaaten. Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Poli
tik e. V., Bonn 1995.106. o., valamint Diedrichs, Udo: Deutschland in Europa: Perzeptionen und In
teressen. In: Integration, 1997, 20. évf., 1. sz., 39. o.

8 Woyke, Wichard: Europäische Union und Deutschland. In: Oliver Thränert (szerk.): Europäische 
Union und Europa. 63. számú külpolitikai tanulmány. Friderich Ebert Stiftung, Bonn 1994, 50. o.

9 Kommunique der M inistertagung des Nordatlantikrates. 1982. december 9-10., 89. o.
10 Langguth, Gerd: Die Deutschen und ihre nationale Identität -  Schwieriger Umgang mit einem ver

nachlässigten Begriff. In: Neue Zürcher Zeitung, 1996. október 12-13.11. o.
11 Wellershoff, Dieter: M it Sicherheit. Neue Sicherheitspolitik zwischen gestern und morgen. Bundeszentra

le für politische Bildung, Bonn 1999. 13. o.
12 A bevetéseket továbbra is hevesen ellenző PDS, az egykori keletnémet állampárt reformkommunis

táinak utódpártja 2002 szeptemberében már nem került be a Szövetségi Gyűlésbe.
13 Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1993. március 26-án döntött arról, hogy május elsejével kezdődően 

kéksisakos egységeket küld az USA vezette nemzetközi csapatok leváltására. (UNSOM II: United 
Nations Operation in Somalia II, az ENSZ második Szomáliái művelete, 1993-1995.)

14 Maguk a kormánytagok sem értettek mindenben egyet. Volker Rühe (CDU) védelmi miniszter fő
leg Európára koncentrálva képzelte el a német fegyveres erők beavatkozásának hatósugarát, Klaus 
Kinkel külügyminiszter (FDP) és Kohl kancellár azonban a kontinensen túlra is kiterjesztették vol
na a Bundeswehr „rendcsinálási körzetét".

15 A kormányülés során az FDP miniszterei nemmel szavaztak.
16 A NATO és a WEU1992. július 10-én döntött a Bosznia-Hercegovina elleni ENSZ-embargó felügye

letében való részvételről. Németország július 15-én csatlakozott az akcióhoz.
17 Az IFOR-ról szóló parlamenti vita jegyzőkönyve. 7. o.
18 Schröder szövetségi kancellár kormánynyilatkozata 1998. november 10-én a Német Szövetségi Gyűlésben. 

Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder vom 10. November 1998 vor dem Deutschen 
Bundestag. Schriftenreihe Berichte und Dokumentationen. Presse- und Informationsamt der Bun
desregierung, Bonn, 1998. november 10. 7. o.

19 Az Európai Unió gyors reagálású hadteste (EURRF) nem tekinthető önálló európai haderőnek. 
A Macedóniába vezényelt katonák ugyanis továbbra is saját nemzeti hadseregük tagjai maradtak, 
s a műveletet is a NATO Európában állomásozó haderőinek mindenkori helyettes főparancsnoka 
irányítja.

216 Külügyi Szemle

http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2039687,00.html
http://www.iwh-halle.de/d/publik/sonst/gd/2003f/gd.pdf
http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Agenda-2010-,9768/Regierungserklae-rung.htm
http://www.bundesregierung.de/Themen-A-Z/Agenda-2010-,9768/Regierungserklae-rung.htm


Az újraegyesült Németország növekvő nemzetközi biztonságpolitikai szerepvállalása

20 Schwarz, Hans-Peter: Das deutsche Dilemma. In: Kaiser, Karl-Maul, Hanns W. (szerk.): Deutsch
lands neue Außenpolitik. Band 1. Grundlagen. In den Schriften des Forschungsinstitutes der Deut
schen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Reihe Internationale Politik und Wirtschaft. R. Olden- 
bourg Verlag, München 1994. 81. o.

21 Körte, Karl-Rudolf: Was denken die anderen über uns? Fremdbilder als notwendiges Korrektiv der 
deutschen Außenpolitik. In: Internationale Politik, 51. évf., 1997. 2. sz., 47. o.

22 Ennek egyik példája volt az a végül sikert hozó, ám folyamatában ügyetlen igyekezet, amikor 
Schröder kancellár 2000 elején minden eszközzel német pénzügyi szakembert igyekezett az IMF 
megüresedett vezérigazgatói posztjára juttatni.

23 A Szövetségi Biztonsági Tanács a német kancellár tanácsadó szerve biztonságpolitikai, védelem- 
politikai, leszerelési és fegyverzetkorlátozási kérdésekben.

24 Tony Blair brit miniszterelnök és Lionel Jospin francia kormányfő' 1998. december elején Saint Ma- 
ló-i közös nyilatkozatukban egy önálló európai katonai eró' kialakításának, azaz az európai védel
mi identitás elmélyítésének igényét fogalmazták meg. Németországnak ebből a fontos biztonságpo
litikai döntésből való kimaradása is azt bizonyítja, hogy a kül- és biztonságpolitika tekintetében ak
koriban nem csak látszat volt Németország elszigeteltsége.

Résumé

The G row ing  In terna tiona l Role o f the R eun ited  G erm any in the M irro r o f the 'O u t-  
of-area' O perations o f the B undesw ehr

The author discusses the foreign and security policies of Germany in the mirror of the 
'out-of-area' of the Bundeswehr in the decade after 1990. Attention is paid to the process 
how the reunited Germany took the first steps towards an international political role 
which is in harmony with the geostrategic and economic capabilities of the country. As 
the reunited Germany found the 'out-of-area' operations as the best indicators in the 
debate with regard to its role, the author concentrates on the Bundeswehr operations 
in the fields of logistics, observation and, later, combat activities, in which today's 
German Federal Republic redefined the notions of 'nation' and 'power' for herself. The 
main question in the analysis is what role the reunited Germany, which is in the most 
important geopolitical position and has the largest economy in Europe, but which does 
not possess nuclear weapons and is not a permanent member of the UN Security 
Council either, can play and what responsibility it can assume in shaping the fate of the 
world.
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Résumé

Das w iederverein te D eu tsch land  und  seine zunehm ende Rolle in der in ternationalen  
Sicherheitspolitik  im  Spiegel der „O ut-o f-A rea -E insä tze" der B undesw ehr

Die Autorin untersucht von 1990 an ein Jahrzehnte hindurch die Rolle Deutschlands/ 
die es in der Außen- und Sicherheitspolitik im Spiegel der „Out-of-Area-Einsätze" 
gespielt hat. Sie überblickte, wie das wiedervereinte Deutschland die ersten Schritte 
unternahm hin zu der Übernahme der Rolle in der internationalen Politik im Einklang 
mit den geostrategischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des Landes. Und da das 
wiedervereinte Deutschland in der Diskussion über seine machtpolitische Rolle den 
Fragenkreis der „Out-of-Area "-Einsätze für den besten Indikator hielt, stellt sie diesen 
Prozess, in dem die heutige Bundesrepublik Deutschland die Begriffe „Nation" und 
„Macht" für sich neu definierte, im Spiegel der anfangs ausschließlich mit Aufgaben 
der Logistik und des Gesundheitswesens, dann als Beobachter, später auch mit 
Kampfaufgaben betrauten Bundeswehreinsätze außerhalb der NATO dar. Die 
wichtigste Frage der Analyse ist, welche Aufgabe und Verantwortung will 
Deutschland übernehmen und welche kann es -  diesmal nicht nur militärisch - 
überhaupt übernehmen, als wiedervereintes, über keine Atomwaffen und keine 
ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der UN verfügendes Land, doch als ein Land 
in Europa, das sich in der wichtigsten geopolitischen Position Europas befindet und 
über die größte Wirtschaft verfügt.
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