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Gyenge és bukott államok -  egy új fenyegetés

z államkudarcok kérdése napjainkban több figyelmet kap, mint eddig bármikor.
A nemzetközi rendszer hagyományosan meghatározó szereplői, az államok az
egész nemzetközi rendszer stabilitását és saját biztonságukat féltik a bukott ál

lamok megjelenésétől, sőt már az államok meggyengülésében is veszélyforrást látnak.
„Szeptember 11-e eseményei megmutatták nekünk, hogy a gyenge államok, mint 

például Afganisztán, éppoly jelentős fenyegetést jelenthetnek országunk érdekeire 
nézve, mint az erős államok" -  olvasható az Egyesült Államok 2002 őszén nyilvános
ságra hozott nemzetbiztonsági stratégiájában. A dokumentum megállapítja, hogy a „sze
génység és a gyenge intézmények, illetve a korrupció a gyenge államokat sebezhetővé 
teszik a terrorszervezetekkel és a drogkartellekkel szemben", melyek területükön me
nedékre, illetve bizonyos tevékenységekhez ideális terepre lelhetnek.1

A globális terrorizmus elleni fellépés és a kudarcot vallott államokban kialakuló se
bezhetőség csökkentésének elválaszthatatlansága miatt Afrika üjra felkerült a nagyha
talmak térképére. A mogadisui események miatt jó időre kapkodva elhagyott Szomá
lia, illetve a csak az utolsó utáni pillanatban végrehajtott ruandai beavatkozás után az 
elmúlt években átgondoltabb és időszerűbb intervenciókra került sor Elefántcsontpar
ton, Kongóban és Libériában.2

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiája is érezhetően növekvő figyelmet 
fordít Afrikára. „Európai szövetségeseinkkel együtt meg kell erősítenünk Afrika sebez
hető államait" -  áll a dokumentumban, és az USA ennek szellemében eljárva az elmúlt 
években új típusú biztonsági partnerséget kezdett számos afrikai országgal, így pél
dául Malival és Mauritániával, egyebek mellett azok határvédelmi, határőrizeti kapa
citásainak fejlesztése érdekében.

Hogy a fejlett világ kész jelentős erőforrásokat mozgósítani a korábban már-már ön
megsemmisítésre ítélt kontinens, Afrika gyenge államainak megsegítése végett, önma

132 Külügyi Szemle



Államkudarcok: az út a kooperatív fenyegetéscsökkentés felé?

gában is a bukott államok jelentette probléma jelentőségére világít rá. Államkudarcok
ra azonban korábban is akadt példa, különösen az afrikai kontinensen, felvetődik te
hát a kérdés, mi az, ami miatt ez a jelenség egyszerre fenyegető(bb)nek látszik.

Semmiképp nem az államkudarcok gyakoriságának exponenciális növekedése áll a 
háttérben. Ezt mutatja például egy, az Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynök
sége (CIA) által szponzorált kutatócsoport, a State Failure Task Force (a továbbiakban 
SFTF) átfogó felmérése. Bár az államkudarcokkal kapcsolatos mindenfajta kutatás sine 
qua nonja az államkudarc definiálása -  márpedig egyelőre nincs konszenzusos meghatá
rozás -, és ilyen alapon az SFTF eredményei vitathatók, ugyanakkor azonban minden
képpen mérvadónak tekinthetők. A felmérés szerint 1960 óta az egy adott pillanatban 
a kudarc állapotában lévő államok aránya átlagosan és viszonylag stabilan 15 százalék 
körül mozgott. Az 1980-90-es évek fordulóján a ráta felszökött egészen 25 százalékig, 
majd 1995 után ismét csökkenni kezdett, és 1999-re visszatért a 15 százalék körüli 
szintre. (Az SFTF utolsó publikált adatai sajnos csak eddig az időszakig terjednek.)3

Az 1960-as év fordulópont volt abban az értelemben, hogy a dekolonizáció ekkor 
kapott igazán lendületet. Ebben az évben az ENSZ közgyűlése nyilatkozatot fogadott 
el a „függetlenség megadásáról a gyarmati sorban lévő országok és népek számára", 
illetve a világszervezet csak Afrikából tizenhat új államot vett fel tagjainak sorába. 
A következő időszakban történelmi léptékkel mérve pillanatok alatt jött létre a ma léte
ző államok többsége. Az új entitások születésében meghatározónak bizonyult -  elsősor
ban mert a nemzetközi stabilitás szempontjából akkor ez tűnt kedvezőnek -  az úti 
possidetis iuris elve, vagyis az egykori gyarmati adminisztratív határok változatlansága. 
Ez utóbbi határok, főként Afrikában, mindig is mesterségesek voltak. Meghúzásukkor 
etnikai szempontokat nem vettek figyelembe, és már a gyarmattartók sem törekedtek 
arra, hogy a határok által közrefogott terület egészét ténylegesen ellenőrzés alatt tart
sák. Az újonnan függetlenné vált államokkal szemben sem volt tényleges elvárás a tö
kéletes ellenőrzés, annál sokkal inkább a határok tiszteletben tartása. Belső instabilitás
sal küzdő, sokszor csupán a nemzetközi jog által egységesnek tekintett entitások jöttek 
tehát létre, melyek fennmaradását részben az államok területi integritásának, illetve 
a be nem avatkozásnak az elve tette lehetővé.4 Mindezen túl pedig a hidegháború alatt 
sokszor éppen a két szuperhatalom lépései állandósították a polgárháborús állapotokat 
-  tehát egyfajta államkudarc állapotát -  ezekben az országokban. Maradva az afrikai 
kontinensnél, bár máshonnan is adódna példa, ez történt például Angolában, ahol az 
USA (és Dél-Afrika) által támogatott UNITA és a Szovjetunió (és Kuba) támogatta 
MPLA harcát nem kis részben a szuperhatalmi szembenállás nyújtotta oly hosszúra.

Az államok államkudarc-politikdjának változása mögött tehát minőségi változást kell 
keresnünk, és ennek mibenlétére éppen az USA nemzetbiztonsági stratégiája által eb
ben az összefüggésben is említett szeptember 11 -ei események világítanak rá. Módo
sultak az államkudarcok bekövetkeztének globális kihatásai. A következmények a kül
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világra nézve jóval súlyosabbak lehetnek, és nem csupán a kudarcot vallott állam köz
vetlen környezetét fenyegetik, hanem elérhetik a világ bármely pontját.

Mindennek hátterében az áll, hogy az egyetlen szóval, igaz, némileg homályosan, 
globalizációnak nevezett folyamat bizonyos részfolyamatai, így például a modern 
kommunikációs eszközök és egyéb csúcstechnológiák elterjedése és a hétköznapi hasz
nálatban való megjelenése, az internet térhódítása, a nemzetközi kereskedelmi és pénz
ügyi liberalizáció, illetve a személyek gyorsuló áramlása lehetővé tette bizonyos dest
ruktív nem állami szereplők -  globális terrorszervezetek és globális maffia -  megjele
nését, melyek azután éppen a kudarcot vallott államokban találhatnak menedéket a 
törvénytelenségben, illetve finanszírozási forrásokat az egész világot behálózó tevé
kenységük számára az ott élők kiszolgáltatottságában. A rémálom forgatókönyv egye
nesen a destruktív nem állami szereplők laza, hálózatos együttműködését jósolja elő
ször is általában, globálisan, konkrétan pedig a gyenge, de még nem elbukott államok 
megfertőzésében, azaz a még működő kormányzati struktúráik kikezdésében, össze- 
omlasztásában is.5

A futószalagon érkező újabb államkudarcok látomása tehát egyben az újabb szep
tember 11-ék, illetve egy világméretű bűnözési hullám távolabbi látomásával is össze
fonódik, és ez, ha lassan is, de készteti az államok közösségét valamifajta reagálásra.

E tanulmány a következőkben megkísérel kialakítani egy koncepciót arra vonatko
zóan, mit is érthetünk az államkndarc fogalmán. Ezt követően pedig néhány biztonság
politikai szempontból alapvető kérdést igyekszik megválaszolni, legfőképp azt, ho
gyan jelezhető előre, hogyan előzhető meg és hogyan kezelhető egy államkudarc.

Az állam és az államkudarc - fogalmi megalapozás

Az államot, különösen e tanulmány tárgyával összefüggésben, definiálhatjuk úgy, 
mint ami egy adott területen élő népesség számára a kiszámítható életviszonyok biz
tosításának eszköze. Praktikus ez a definíció abban az értelemben, hogy az állam ösz- 
szes lényegi funkcióját egyszerre ragadja meg, továbbá azért, mert mindjárt előállítha
tó belőle az államkudarcnak egy elsődleges definíciója: államkudarcról abban az államban 
beszélhetünk, ahol a kiszámítható életviszonyok a népesség egy jelentős része számá
ra nem biztosítottak.

A modern államban a kiszámíthatóság jelentős garanciája a politikai hatalom gya
korlásának intézményesített volta, ami magában foglalja, hogy a politikai hatalom gya
korlása deperszonalizáltan és formalizáltan zajlik, tehát Machiavelli fejedelmének a 
helyét a bürokrácia által támogatott, a társadalmi együttélés szabályait betartató és be
tartó állam mint szervezet veszi át. Tökéletes intézményesítettségről ott beszélhetünk, 
ahol egyben a politikai csúcshatalom gyakorlójának vagy gyakorlóinak a személye is
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intézményes formában választható/leváltható, amiből a demokrácia és a modern ál
lam azonosítása következhet. Elméletileg azonban egy diktatúra is képes lehet a kiszá
mítható életviszonyok megteremtésére. Elképzelhető, hogy a hatalom diktatórikus 
gyakorlása egy államban a polgárháború alternatívája például, és ebben az esetben a 
politikai hatalmat birtoklóktól nehezen vitatható el, hogy teremtettek valamit, amit 
közjónak nevezhetünk (a közjó Hobbes kifejezésével common-wealth, ami nála az állam
mal is egyet jelentett6).

Ha tehát pusztán a politikai hatalom gyakorlásának intézményesítettsége vagy 
intézményesítetlensége alapján nem tudunk különbséget tenni erős (vagy stabil), illet
ve gyenge és bukott államok között, valamilyen más tesztet kell alkalmazni az egyes 
államok helyzetének elemzésében.

Kézenfekvő módszerként kínálkozik az állam klasszikus attribútumainak, ismertető- 
jegyeinek számbavétele. A legtöbb politikatudományi kézikönyv három ilyet sorol fel: 
az államnak kell hogy legyen körülhatárolt területe és meghatározott népessége (e ket
tő felett az állam vezetésének effektiv hatalmat kell gyakorolnia), továbbá az állam te
rületén az állam vezetésének bírnia kell az erőszak alkalmazásának monopóliumával.7 
Államkudarcról tehát akkor beszélhetünk, ha az állam ezen attribútumok valamelyikét 
elveszíti. Ez az államkudarc második definíciója, amivel előállhatunk. Ugyanakkor mind
járt visszautalhatunk az első meghatározásra is: a leírtak bekövetkezte esetén az adott 
államban élők számára kiszámíthatatlanná válik, mit hoz a holnap.

Könnyen elképzelhető, hogy az állam, legalábbis részlegesen, egyszerre veszíti el ál
lamiságának összes attribútumát. Amikor jelentkezik egy erőszakos kihívás -  mindegy, 
hogy egy etnikai kisebbség lázadása vagy egy forradalmi mozgalom felkelése formájá
ban -  a politikai hatalom addigi gyakorlóival szemben, azzal az állam vezetése egyszer
re veszítheti el erőszak-monopóliumát, illetve lakosságának és területének egy része fe
lett az ellenőrzést. De az is elképzelhető, hogy egy állam mindenfajta erőszakos kihívás 
hiányában sem gyakorol effektiv ellenőrzést a területe felett, miként ez volt a helyzet Af
rika számos országában a kezdetektől, tehát a függetlenné válás idejétől fogva.

A bekövetkező államkudarc lehet részleges, térben és időben korlátozott. Egy állam
ban egy az országnak valamelyik jól körülhatárolható részén élő etnikai, vallási vagy 
egyéb kisebbségnek a lázadása esetén aligha beszélhetünk az állam összeomlásáról, 
mivel a keletkező felfordulás csak az állam területének egy részét érinti. A bukott állam 
kifejezés a maga beteljesedettségre utalásával alkalmatlan az általában jóval összetet
tebb valóság leírására.

Az imént felvázolthoz hasonló további módszer az államkudarcok azonosítására, ha 
sorra vesszük az állam klasszikus vagy legalábbis széles konszenzus alapján annak 
mondható funkcióit, és megvizsgáljuk, akad-e olyan ezek között, mely kulcsfontossá
gú, és mégis ellátatlanul marad vagy nincs megfelelően ellátva. A kulcsfontosság ez  eset
ben azt jelenti, hogy a kérdéses funkció ellátatlansága az állam túlélő képességére hat
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vissza, vagyis az államiság attribútumainak elvesztésével járhat. Ezzel persze a harma
dik definíciónkhoz érkeztünk, mely egyben visszautal a másodikra (az államiság attri
bútumainak elvesztésére).

Klasszikus és feltétlenül kulcsfontosságú funkció például a rendfenntartás (honvéde
lem + a belső' stabilitás biztosítása). Ha ezen a területen az állam tehetetlen, gyenge vagy 
hanyag, az garantáltan kudarcnak minősíthető következményekhez vezet. Az egyéb funk
ciók esetében azok jelentősége már körültekintőbb elemzést igényel, pontosabban a körül
ményektől függ, hogy az adott funkció ellátatlansága esetén milyen következményekkel 
számolhatunk. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének és karbantartásának elmulasz
tása, mely hagyományosan az állam elosztó típusú feladatai közé tartozik, jelentőséggel bír
hat például egy nagy területű államban, mivel bizonyos országrészek úgymond „termé
szetes leszakadását" vonhatja maga után. Az újraelosztó típusú feladatok között számon 
tartott egészségügy alulfinanszírozása vagy csődben hagyása pedig súlyosan destabilizá
ló következményekkel járhat például egy jelentős járvány kitörése esetén.

Amennyiben egy államkudarc valóban egy bizonyos szakpolitikai hibára vagy hi
bás szakpolitikára vezethető vissza, azt is mondhatjuk, hogy a policy failure-hől (a szak
politikai kudarcból) következett a polity failure (a politikai rendszer kudarca). Az állam
kudarcnak ez a C-to-T vagy C2T  modellje a maga játékos egyszerűségével a valóság
ban azonban nehezen mutatható ki. Még ha adott is egy látványosan elhibázott szak- 
politika, mely egy konfliktust, mint afféle utolsó csepp a pohárban, lángra lobbant, már 
pusztán az előzmények miatt sem beszélhetünk a C2T-modell érvényesüléséről. To
vábbá az a politikai rendszer aligha nevezhető tökéletesnek, ahol egy népszerűtlen 
szakpolitikára az érintettek erőszakkal reagálnak.

Az államkudarc belső (lokális) következményei

Amikor egy állam vezetésének egy erőszakos kihívással kell szembenéznie, az nyilván
valóan azt jelend, hogy az adott államban valamiféle legitimitásvesztés következett be. 
Fel kell azonban tenni a kérdést, miféle legitimitásvesztésről van szó. Elképzelhető, hogy 
csupán az állam vezetése, tehát mondjuk az éppen hivatalban lévő kormány veszítette el 
a legitimitását, például korrupt, nepotista volta miatt. De elképzelhető, hogy a kialakuló 
válság mögött az állam létjogosultságának megkérdőjelezése, magának az államnak a le
gitimitásvesztése áll. Ez következik be például, amikor egy etnikai kisebbség harcot in
dít, hogy saját államra tegyen szert, vagy hogy egy anyanemzethez csatlakozhasson.

Amennyiben az állam erőszak-monopóliuma az állammal szembeni szervezett erő
szak-alkalmazás következtében vész el, az adott állam területén belül a politikai hatalom 
fragmentálódásáról beszélhetünk. Az állam kvázi szuverén részegységekre bomlik, a 
klasszikus képlet szerint a kormányerők és a felkelők által ellenőrzött területekre.
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A polgárháborúk kialakulását többnyire a tényleges politikai hatalom gyakorlásá
nak dezinstitucionalizálódása kíséri. Háborús viszonyok közepette egy államigazgatás 
sem működhet zavartalanul. Szükséges lehet például a hatalomnak a szokásosnál na
gyobb mérvű összpontosítása egyesek kezében, és a vezetőknek mindkét oldalon gya
korta szükséges lehet informális döntéseket hozniuk. A fegyveres testületek befolyása 
megnő, és még ha a kormányoldalon ezek kezdetben civil politikai ellenőrzés alatt áll
tak is, egy puccs valószínűsége az idő előrehaladtával nő. A másik lehetőség persze az, 
hogy a politikai vezetés militarizálódik. A felkelők oldalán pedig kezdettől fogva jelen
tős szerepük kell hogy legyen a haduraknak, és ha ez a szerep eredetileg nem volt do
mináns, idővel valószínű, hogy az lesz.

A politikai hatalom gyakorlásának fent leírt átalakulása nyomán könnyen bekövet
kezhet a politikai hatalom további fragmentálódása is, amit a korábban azonos olda
lon harcolók közötti frakcióharcok követhetnek. Erre került sor például Kelet-Srí Lan
kán, 2004-ben (Muralitharan [Karuna] tamil parancsnok lázadása negyven napig tar
tott 2004 márciusában-áprilisában.). Szélsőséges esetben pedig egyfajta hiperfragmen- 
táció is elképzelhető -  amit például Szomáliában lehet látni -, amikor számtalan külön
féle milícia vetélkedik a döntő befolyásért, ide-oda csapongva, különféle koalíciókhoz 
csatlakozva, átláthatatlanná és kezelhetetlenné téve a helyzetet.

Az államkudarcok további gyakori következménye a társadalomnak, azaz egyfajta 
közös célokért vagy közös értékek jegyében tevékenykedő, együttműködő emberi tár
sulásnak a felbomlása. Sor kerülhet erre a társadalom fragmentálódásának formájában, 
például amikor egy korábbi közösséget etnikai-vallási feszültségek bomlasztanak fel 
különálló kisebb közösségekre. Másféle folyamat játszódik le egy gyenge államban, 
ahol a rendfenntartó szervek nem képesek gátat vetni a gazdaság hanyatlásával pár
huzamosan fellépő bűnözési hullámnak, és az egyre terjedő opportunista viselkedés- 
formák ássák alá a társadalom tagjai közötti bizalmat, illetve ösztönzik a kisebb, ma
gukat elszigetelő védelmi közösségek kialakulását.

A gyenge állam, bár akadnak, akik külön kategóriaként kezelik, tekinthető úgy, mint 
az államkudarc egy speciális esete. Itt a központi hatalmat nem éri szervezett, erősza
kos kihívás, és a kérdéses állam a funkcióit is ellátja úgy-ahogy, bár elégtelenül.

A következmények a gyenge állam esetében három eltérő perspektívából különféle
képp ragadhatok meg. Először is az állam működése a népesség egy jelentős része szá
mára láthatatlanná válik, a népesség tagjai az államtól szinte teljes függetlenségben 
élik az életüket, és túlélésüket saját közösségük tagjaival együttműködve biztosítják, 
ahogy tudják. Másodszor: az állam önmaga számára is láthatatlanná válik, működését 
saját maga sem képes áttekinteni. A nemzetközi segélyezésben részt vevő donoroknak, 
illetve a nagy, multilaterális nemzetközi fejlesztési szervezeteknek régóta fejtörést 
okoz, hogyan lehet támogatni az olyan államokat, melyekben például nem készül for
mális költségvetés, vagy amelyek nem képesek megmondani, pontosan hányán van
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nak a különböző állami szerveik fizetési listáin, illetve hogy azok, akik rajta vannak 
ezeken a listákon, ténylegesen bejárnak-e dolgozni. Harmadszor: a külvilág perspektí
vájából ez az állam is olyan, látható, mint a többi, van nemzeti zászlaja, himnusza, ál
lamfője és kormányfője, fővárosa, ahol diplomatákat tud fogadni stb. Megfelel a 
juridikális állammal szemben megfogalmazott követelményeknek, és a nemzetközi jog 
alanya lehet, még akkor is, ha léte a fővárostól távolodva empirikusan egyre nehezeb
ben mutatható csak ki.8

Az államkudarc a külvilág szemszögéből

A tradicionális realista felfogás azt sugallja, hogy a fent leírt lokális következmények 
kezelése, azaz egy bajba jutott állam megsegítése és talpra állítása aligha lehet valami
lyen közvetlen, önös érdekekből következő szerep-, illetve áldozatvállalás a külvilág 
részéről, következésképp csak kivételes esetekben számíthatunk ilyesmire -  legfeljebb 
az ellenség ellenségének a megsegítése jöhet szóba. Angola esete -  mely csak egy a sok 
közül -  pedig azt mutatja, hogy éppenséggel kifejezetten destruktív beavatkozásokra 
is sor került a múltban, mikor egyes államok érdekei úgy kívánták.

A kilencvenes években azonban tanúi lehettünk számos olyan intervenciónak, me
lyek alkalmával jelen volt legalább valamilyen minimális segítő szándék a beavatkozó 
fél vagy felek részéről, bár természetesen ennek hátterében nem a tiszta altruizmus, ha
nem önérdekkövetés volt kimutatható. A hagyományos szemlélet egyik premisszája 
helytelennek bizonyult, egy instabillá vált másik állam megsegítése az interveniáló fél 
saját biztonságának megőrzését is szolgálta.

A jövőben az hozhat újat, hogy valószínűleg gyakrabban láthatunk olyan konstruk
tív beavatkozásokat, melyekre nem humanitárius megfontolásokból, nem is partikulá
ris érdekek szolgálatában, hanem az államok közössége egészének érdekei szerint (pro 
omnes) kerül sor -  vagy legalábbis olyan beavatkozásokat, amelyek esetében ez a meg
állapítás nem esik majd túl messze az igazságtól.9

Az államkudarcok kezelése ugyanis valamennyi állam érdeke lehet, mivel a gyenge 
vagy bukott államok területén bázisra találó destruktív nem állami szereplők potenciáli
san a világ bármelyik pontját fenyegethetik.

Biztonságpolitikai szempontból a legnagyobb problémát az államok közössége szá
mára az elrettenthetőség hiánya jelenti. Már szó esett az államiság és a kiszámítható
ság összefüggéséről, itt most ugyanez a külvilág perspektívájában jelenik meg: a ku
darcot vallott államok a kiszámíthatatlanság forrásai a nemzetközi rendszerben. Az 
ezek területén történő eseményeket a világ legerősebb hatalmai sem befolyásolhatják 
igazán hatékonyan pusztán a fenyegetés, az elrettentés eszközével, melyet normális 
körülmények között az illetékes központi kormányzattal szemben alkalmaznának -  az
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akadályt többnyire éppen a nemzetközileg elismert központi kormány illetékességé
nek hiánya jelenti.

Ritkán működik hatékonyan az elrettentés például a hadurakkal szemben, akik az 
eró' alkalmazásának fenyegetésétől kevésbé tartanak, népük jóléte és biztonsága nem 
különösebben aggasztja őket, és úgy érezhetik, az erő alkalmazása elsősorban nem 
őket fenyegeti, hanem az általuk uralt területek ártatlan lakóit, akik majd a kollaterális 
károkozás áldozatai lesznek. És különösen haszontalan az elrettentés a már fentebb em
lített esetben, az illetékesség hiánya esetén, egy gyenge államban, ahol a központi kor
mánynak talán fogalma sincs arról, mi történik azokon a területeken, melyek felett for
málisan szuverenitást gyakorol.10

Marad tehát a jóval költségesebb közvetlen(ebb) beavatkozás, például egy helyi mi
lícia finanszírozása révén vagy a hatalomban lévő rezsim megtámogatásával -  ennek a 
következményei jóval kevésbé kiszámíthatók -, vagy a lehető legközvetlenebb módon, 
saját katonai erő bevetésével. A kudarcot vallott államok tehát egyfajta vákuumhatást 
gyakorolnak a beavatkozni képes és sokszor éppenséggel csakugyan beavatkozni 
kénytelen erős államokra.

Ha a beavatkozás elmarad, következményként először is mindenfajta illegális tevé
kenység burjánzásával lehet számolni a kudarcot vallott állam területén, és, mint arról 
már szó esett, a maffia és a terrorszervezetek ebből jelentősen profitálhatnak. Megfelelő 
terep kínálkozik terroristatáborok létesítéséhez, kábítószer-termeléshez, fegyverek, köz
tük tömegpusztító fegyverek kereskedelméhez, az ember- és szervkereskedelemhez stb.

A polgárháborús övezetekből vagy a polgárháború által legalább gazdasági értelem
ben negatívan érintett területekről menekültáradat indulhat el, mely persze elsősorban 
a környező térség államaiig jut el, de egy része a távolabbi -  így a fejlett -  országokat 
is eléri. Az ilyen menekülthullámnak először is van egy közvetlen destabilizáló hatása, 
ami a legtisztábban olyankor mutatkozik meg, amikor egy már amúgy is gyenge állam 
kénytelen egyik napról a másikra befogadni emberek százezreit egy szomszédos ál
lamból, illetve kénytelen gondoskodni ezekről az emberekről. Ugyanakkor a közvetlen 
destabilizáló hatáson túl egy menekülthullám jelentős közvetett fenyegetést is magá
ban hordoz, az emberáradattal ugyanis kémek, bűnözők és terroristák szivároghatnak 
be az egyes célországokba.

A gyenge vagy kudarcot vallott államokban jellemző áldatlan állapotokat általában 
megsínyli az egészségügy, ami további kockázatot jelent a külvilág számára. Az ilyen 
országokban súlyos járványok terjedhetnek szét és válhatnak kezelhetetlenné. Érde
mes felidézni, mekkora problémát jelentett 2003 tavaszán a nem éppen fejletlen Kana
da vagy Tajvan számára a SARS-járvány megfékezése. A feladat egy gyenge állam szá
mára minden bizonnyal sokkal nehezebb lett volna; egy olyan államban pedig, mint 
amilyen Szomália, a járvány kitörése egyenesen katasztrofális következményekkel jár
hatott volna. A SARS-vírusnál kevésbé látványosan, ám annál jóval kiterjedtebben
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pusztító AIDS-járvány előretörését is nagyban segítik a gyenge államokban jellemző 
állapotok, és ez, ha hosszabb távon is, de legalább akkora fenyegetést jelent az egész 
világ számára, mint a SARS-hoz hasonló, viszonylag gyorsan gyilkoló kórokozók.

További kockázat, mellyel egy államkudarc bekövetkeztekor számolni kell, az ál
lamkudarc továbbterjedése a környező térség országaiba. A „fertőzés" többféle úton el
képzelhető. Terhet jelenthet a szomszédos államok számára az oda beáramló mene
külttömeg. A bukott államba a megnövekedett kereslet miatt beáramló fegyverek egy 
része a szomszédos államokban köthet ki. Egy konfliktus végeztével zsoldosok vagy a 
hadviselésen kívül máshoz nem értő egykori gyerekkatonák új háború után nézhetnek 
a szomszédban, és elképzelhető, hogy lesz, aki igényt tart a szolgálatukra. És így to
vább, számos forgatókönyv felvázolható. A gyakorlatban többek között a nyugat- és 
közép-afrikai vagy a balkáni válságzónák léte támasztja alá az itt elviekben tárgyaltak 
lehetségességét.

Az előrejelzés nehézségei

Ahhoz, hogy bármiféle prognózist lehessen készíteni arról, hogy egy adott állam ese
tében mekkora egy államkudarc bekövetkeztének a valószínűsége, vagyis hogy azono
sítani lehessen a kockázatnak kitett államokat (az angol nyelvű szakirodalomban States A t 
Risk, SARs), először is világosan meg kell tudni mondani, mely államokat tekintjük bu
kottnak. A  bukott szó azonban a maga végletességével általában eleve alkalmatlan egy 
állam helyzetének a jellemzésére. Nyilvánvaló az is, hogy két, valamilyen szempont
ból problémákkal küzdő állam helyzete között óriási eltérés lehet a problémák miben
léte, jelentősége és súlyossága tekintetében, ezért szükséges kreálni valamiféle osztá
lyozást vagy terminológiát a különbségek érzékeltetésére. Hiába sikerülhet azonban 
kialakítani az államkudarcok jellemzésére a megfelelő szókészletet, a valós szituációk 
értékelésekor elkerülhetetlen, hogy abból a megfigyelő továbbra is, legalábbis részben, 
szubjektív szempontok alapján szemezgessen.

Az alábbiakban néhány példa következik arról, hogy különféle kutatócsoportok 
mennyire különbözően oldották meg az osztályozás problémáját.

A már említett SFTF kutatócsoport, mely munkáját maximálisan a szcientista meg
közelítés jegyében végezte, államkudarcként azonosítja szinte a legkisebb felfordu
lást is egy állam területén, ugyanakkor egy skálán különféleképp osztályozza az 
egyes eseteket súlyosságuk szerint. A különbségtétel érdekében az egyes államokban 
történteket eseményazonosítási küszöbök és eseményfokozati skálák alkalmazásá
val igyekszik objektiven értékelni. Az SFTF megközelítésének könyörtelenségét mu
tatja, hogy államkudarcot állapít meg India esetében Kasmír, Izrael esetében a palesz
tin intifáda, Oroszország esetében pedig Csecsenföld miatt, miközben természete
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sen kevésbé súlyos államkudarcként könyvel el olyan eseteket, mint például a Szomá
liái helyzet.11

A Harvard University Failed States Project stábja az SFTF-ével szöges ellentétben ál
ló megközelítést alkalmaz, és egyes, némiképp önkényesen kiválasztott államok hely
zetét elemző, azok sorsának sui generis jellegét kidomborító esettanulmányokat állít fel. 
Richard I. Rotberg, a kutatócsoport vezetője a Failed States Project közreműködői által 
jegyzett esettanulmány-kötet előszavában meg is jegyzi, hogy univerzálisan és a való
ság leírására egyértelműen alkalmazható osztályozást találni nehéz. Ennek ellenére fel
vázol egy kontinuumot, melyen egy képzeletbeli állam a folyamat során, melynek vé
gén elbukik, végigmehet, és ennek mentén megkülönböztet erős, gyenge, a bukás felé tar
tó (failing), bukott (failed) és összeomlott államokat. Bukott államról beszél Rotberg abban 
az esetben, amikor egy államban a központi kormányzat még a helyén van, a minisz
tériumokban például még munka folyik, de a kormányzat az ország túlnyomó része 
felett nem gyakorol ellenőrzést, míg az összeomlott államokban már semmiféle kor
mányzati struktúrát nem találunk -  ez utóbbi Rotbergnél nem a teljes anarchiát jelen
ti, hanem inkább a hadurak idejének eljövetelét.12

Eric. K. Jenne, aki a Failed States Project egyik közreműködője volt, az utóbbi meg
közelítést egydimenziós volta miatt alkalmatlannak találja. A Rotberg által az államok 
értékelésében használt két szempont, a közjavak/közszolgáltatások magas/alacsony szín
vonala, vagy inkább elégségessége/elégtelensége, illetve a hivatalos államterület felett gyako
rolt ellenőrzés mértéke alapján szerencsésebbnek véli az egyes országokat egy 2x2-es 
mátrixban elhelyezni. Ezzel látványosan megragadható a különbség az államok két 
igen eltérő csoportja közt -  azok között, melyek elveszítették az ellenőrzést területük 
egy része felett, de az általuk uralt területeken hatékonyan működnek, megfelelő köz
szolgáltatásokat nyújtva a népesség számára (Jenne Srí Lankát említi példaként), illet
ve amelyek nagyon is erős ellenőrzés alatt tartják területüket, látszólag erősek, miközben 
a népességük számára legfeljebb minimális közjót állítanak elő (Jenne ilyennek látja 
Észak-Koreát).13

Az államkudarcok jelentette nemzetbiztonsági kihívásról az Egyesült Államokban 
2004 nyarán egy kétpárti kongresszusi bizottság másfajta megközelítést (is) javasolt. 
Az államkudarcokat e testület alapvetően három forrásból eredezteti, és ennek megfe
lelően három szempontból vizsgálja, hogy egy állam teljesítménye deficites-e. Eszerint 
egy államban találhatunk biztonsági deficitet (security gap), amennyiben az a területének 
egy részét nem képes ellenőrzés alatt tartani, találhatunk ellátási deficitet (capacity gap), 
amennyiben az állam a népessége egy része vagy egésze számára az alapvető szükség
letek ellátását nem tudja biztosítani, illetve találhatunk legitimitási deficitet (legitimacy 
gap), amennyiben egy állam intézményeivel szemben azok korrupt, inkompetens vagy 
nem reprezentatív volta miatt a társadalom bizalmatlan. A külvilág számára, bizton
ságpolitikai nézőpontból nyilvánvalóan a területi ellenőrzés hiányával vagy korláto
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zottságával azonosított biztonsági deficit bír a legközvetlenebb jelentőséggel, mivel ez 
vetheti fel az elrettenthetetlenség fentebb már említett problémáját.14

Összegezve: nincs tehát egységes osztályozás az instabil államok helyzetének jel
lemzésére, a különféle létező osztályozási módok esetében pedig vagy azok univerzá
lis alkalmazhatósága kérdőjelezhető meg (mint például az SFTF eseményfokozati ská
láinál), vagy azok gyakorlati alkalmazása nem képzelhető el másképp, mint szubjektív 
címkézés formájában (ami persze járhat helytálló eredménnyel, amennyiben a címké
zést az adott országot jól ismerő és valóban értő megfigyelő műveli).

Amikor egy államkudarc bekövetkeztének előrejelzésére alkalmas mutatókat kere
sünk, hasonló problémákba ütközünk. Az univerzális alkalmazhatóság feltételének 
például különösen nehéz megfelelni. Nem mondhatjuk, hogy a GDP x százalékos visz- 
szaesése ugyanolyan következményekkel jár a világ bármelyik országában. Ugyanígy 
nem mondhatjuk, hogy a gyermekhalandóság x százalékos romlása mindenütt ugyan
oda vezet. És így tovább.

Ha sikerül is találni egy mutatót, mely megbízhatónak látszik, például mert számos 
kudarcot vallott államban (ehhez persze előbb objektiven azonosítani kell a kudarcot 
vallott államokat!) néhány évvel az államkudarc bekövetkezte előtt ez a mutató látvá
nyos romlásnak indult, az ok-okozati összefüggést bizonyítani kellene, illetve mibenlé
tét pontosan feltárni. Elképzelhető például, hogy miközben egy államban látványosan 
romlik a gyermekhalandóság, éppen abban az országrészben, ahol aztán szeparatista 
felkelés tör ki -  melyet készek vagyunk államkudarcként azonosítani -, mindig is ked
vezőbb volt a helyzet az országos átlagnál. Az SFTF egyik figyelemre méltó megállapí
tása többek között, hogy a demokráciák általában nagyobb kockázatnak vannak 
kitéve15; itt nem árthat megvizsgálni, esetről esetre haladva, hogy a kérdéses, kudarcot 
vallott államokban miféle demokráciákról is volt szó. Ha például mindig a többségi et
nikum legnagyobb pártja nyerte a választásokat, és kormányzásában is a többségi elvet 
követte, az magyarázattal szolgálhat -  persze csak egyfélével a sok lehetséges közül.

Bizonyos mutatók, melyek ismerete feltétlenül szükséges lenne egy államkudarc fel
ismeréséhez, objektiven nem mérhetők. Az etnikai motívumü erőszakos incidensek 
száma például nehezen meghatározható, ha egy állam rendőri szervei módszeresen el
tüntetik a nyomokat vagy megpróbálják elfedni az incidensek egy részének etnikai 
indíttatását -  vagy ha a rendőri szerveket, akár teljesen alaptalanul, ilyen vádak érik. 
A kérdés az, hogy mikor kinek hihetünk, ezt viszont objektiven megítélni igen nehéz.

További probléma, hogy a legtöbb, az államkudarcokkal kézenfekvőén asszociálha
tó mutató nem az államkudarc közeledtét mutathatja, hanem azt, hogy az már be is kö
vetkezett. Ilyenek például a látványosan romló bűnözési statisztikák.

Az előrejelzés során az adatok összegyűjtése is jelentős nehézséget jelent, mivel a 
statisztikai adatszolgáltatás éppen a vélhetően legnagyobb kockázatnak kitett szegény 
országokban hiányos lehet, ha működik egyáltalán. Felmerülhet, hogy olykor éppen
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a kulcsfontosságú mutatók ismeretének a hiánya lehet az államkudarc közeledtének 
egyik jól használható indikátora.

Végül meg kell említeni, mint arra Rotberg felhívja a figyelmet, hogy volnának bi
zonyos nagyon is jól használható jelzőszámok.16 így például hasznos volna tudni, 
hogy egy éppen hatalomban lévő rezsim mennyi pénzt sikkaszt el. Vagy jól jönne, ha 
tisztában lennénk vele, mennyi fegyvert vásárolnak fel illegálisan nem állami szerep
lők az adott ország területén. Ezek a számok azonban többnyire csak titkosszolgálati 
eszközökkel ismerhetők meg legalább nagyjából pontosan.

Előrejelzés konszenzussal

Individuális nézőpontból az egyik lehetséges módja az államkudarcok előrejelzésének 
vagy korai felismerésének, ha figyeljük az általános vélekedés alakulását e tekintetben. 
A folyamat során, melynek végén egy állam elbukhat, számos szereplő nyilvánít véle
ményt arról, hogy ez a folyamat végbemegy-e majd -  egyesek szavakkal, mások tettek
kel. Amit az adott pillanatban ismernünk kell, amennyire ez feltérképezhető, az a sok 
különböző vélemény eredője.

Először is tekintetbe kell venni az érdekgazdák reakcióit a helyzet alakulása nyomán. 
Azokról a szereplőkről van itt szó, akiket közvetlenül, méghozzá többnyire egyértel
műen negatívan érint a felfordulás egy állam területén. (Egy államkudarcnak természe
tesen lehetnek kedvezményezettjei is, ám az államkudarcok természetéből következően 
kialakuló állapotok kiszámíthatatlansága a nagy többséget negatívan érinti.)

Figyelni kell tehát például, hogy
• az utazási irodák szerveznek-e utakat az adott országba, és ha nem, miért nem;
•a légitársaságok szüneteltetik-e járataikat az adott országba;
• az egyes államok konzuli szolgálatai milyen tanácsokkal látják el országuknak az

adott államba induló polgárait, óva intik-e őket például bizonyos országrészek 
vagy városnegyedek felkeresésétől, és ha igen, miért;

• az egyes államok külügyminisztériumai utazásuk elhalasztását tanácsolják-e or
szágaik polgárainak;

• az adott államban valamilyen képviseletet működtető államok bezárják-e ezeket a
képviseleteket biztonsági okokra hivatkozva;

• nemzetközi szervezetek felszámolják-e tevékenységüket az adott országban biz
tonsági okokra hivatkozva;

•az adott államban tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek kivonják-e embe
reiket az adott államból biztonsági okokra hivatkozva;

• a szomszédos államok lezárják-e a kérdéses állammal közös határszakaszukat; 
•sok menekülő hagyja-e el az adott országot.17
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Különösen a menekülők számának ismerete lehet sokatmondó, mivel ezek az emberek 
a „lábukkal szavaznak", vagyis az ő távozásuk az adott országból kétségtelenül válságjel
nek minősíthető. Ugyanilyen sokatmondó lehet az adott állam területén maradó, de ottho
nukat elhagyni kénytelen emberek (az angol kifejezéssel IDPs, Internally Displaced Persons) 
száma is, erről azonban megbízható adatot szerezni jóval nehezebb lehet.

Számításba veendő azután a nem feltétlenül vagy csak közvetve érdekgazdának mi
nősíthető szereplők vélekedése. Olyan intézményektől származó helyzetértékelésekre 
kell itt gondolni, mint amilyen például a hitelminősítő intézetek besorolása, a 
Transparency International által közzétett CPI korrupciós index (mely egyébként ép
pen közvetlen, elsődleges érdekgazdák megkérdezésén alapul) vagy az ENSZ Fejlesz
tési Programja (UNDP) által számított Human Development Index. Továbbá, nem 
utolsósorban, az adott ország politikai-gazdaság-társadalmi viszonyait elemző, azokat 
jól ismerő kutatók álláspontja is mérvadó lehet annak mérlegelésekor, várható-e állam
kudarc egy adott országban.

Előrejelzés sémák alapján

Az előrejelzésnek egy másik módját kínálja, ha felvázoljuk az államkudarcok jellegze
tes sémáit vagy forgatókönyveit, és azután az egyes országok helyzetének elemzésében 
e forgatókönyvek bekövetkeztének a valószínűségét vizsgáljuk, vagyis azt, hogy adot
tak-e a feltételek egy államkudarc bekövetkeztéhez az egyik vagy a másik séma szerint.

Az államkudarcok bekövetkeztét teljes mértékben a felvázolható sémák egyikével 
sem lehet magyarázni, és minden egyes esetben különleges, csak az adott pillanatban, 
az adott helyen előállt feltételek meglétét is fel lehet fedezni a háttérben. A sémák je
lentette általánosítások alapul vétele önmagában nem üzen hadat a szemléletnek, mely 
szerint az államok fejlődésében egyediséget, sui generis jelleget találhatunk.

Szükséges továbbá megjegyezni, mielőtt áttekintenénk néhány lehetséges államku
darc sémát, hogy az itt következőkön túl, részben a fentiekből adódóan, nyilvánvalóan 
más forgatókönyvek is előállíthatok, a valóság sokféleségét e néhány sémával megra
gadni ugyanis lehetetlen.18 A sémák e sora pusztán elemzési keretül, kiindulópontként 
hivatott szolgálni.

1. A geopolitikai séma. Eszerint egy állam földrajzi viszonyai meghatározók lehetnek 
egy államkudarc bekövetkeztében. Egy állam elveszítheti az ellenőrzést területe felett 
abból adódóan, hogy a terület ellenőrzés alatt tartása eleve nehézségekbe ütközik a te
rület kiterjedése vagy speciális földrajzi viszonyai miatt.

Minél nagyobb egy állam, annál nehezebb és költségesebb lehet a terület feletti szo
ros ellenőrzés fenntartása, így például az állam egészét behálózó közlekedési infrast
ruktúra kiépítése, ami annak elengedhetetlen feltétele. A Rotberg által politikainak ne
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vezett közjavak (többek között a közbiztonság) előállításában így lényegében egyfajta 
fordított méretgazdaságosság jelentkezhet, bár ez az elmélet annyiban finomításra szo
rulhat, hogy a kis- és miniállamok életképességével kapcsolatban is felvetődnek bizo
nyos alapvető problémák, igaz, ezek más természetűek.19

Ami a speciális földrajzi viszonyokat illeti, mindenképpen nehezebben őrizheti meg 
integritását egy több ezer szigetből álló ország vagy egy olyan állam, melynek egyes 
részei a központi hatalommal szembeni fegyveres kihívás számára természetes bázist 
kínálnak. Ilyen természetes bázissal szolgálhatnak a hegyvidékek, a dzsungelek és más 
kiterjedt erdőségek, a sivatagok vagy a mocsárvidékek.

Az utóbb felsorolt területek szoros ellenőrzés alatt tartása még a legerősebb államok 
számára is problémát jelenthet. Példaként idézhetők a legendák, melyek az egyesült ál
lamokbeli vagy az ausztráliai sivatagok törvényen kívüliségéről szólnak és máig élnek, 
számos film-, illetve egyéb művészeti alkotást megihletve.

2. A  természeti erőforrások átka séma. Ha egy ország természeti erőforrásokat birtokol, 
az látszólag biztos utat kínálhat számára a gazdagság felé. E feltételezés azonban em
pirikus adatokkal korántsem támasztható alá egyértelműen, és a kérdés egyes kutatói 
felvetették, hogy a természeti erőforrások bősége egyenesen átok lehet. A marxista ér
telmezés szerint ez például azért lehet így, mert a világcentrum imperialista államai el
lentéteket szítanak az erőforrásokban gazdag periférián, hogy aztán ezeket a vidéke
ket könnyebben leigázhassák, kizsákmányolhassák.

Szemben a marxista megközelítéssel, mely alapvetően a külvilág szerepére helyezi a 
hangsúlyt, mikor a természeti erőforrásokban gazdag, mégis nyomorúságosán szegény, 
esetleg polgárháború dúlta bukott állam problémáira magyarázatot keres, más elméle
tek az ilyen államkudarc hátterében inkább belső okokat jelölnek meg. Az egyik magya
rázat abból indul ki, hogy egy úgynevezett természetierőforrás-bonanza korrumpáló 
hatást gyakorol a politikai elitre. Elkényelmesedő, a modernizáció igényét figyelmen kí
vül hagyó gazdaságpolitikához vezet, illetve óriási jövedelmi különbségekhez a társa
dalmon belül, ami miatt az igazi demokrácia elképzelhetetlenné válik. Növekszik az ál
lam kiszolgáltatottsága, függősége az exportjövedelmektől, melyek ingadozásai súlyo
san romboló hatást gyakorolhatnak rá. Az állam, illetve az azt kézben tartó szűk elit pe
dig mindeközben egyre érzéketlenebbé válik a társadalmi igényekkel szemben, ami nö
veli egy konfliktus kirobbanásának a valószínűségét. Ha polgárháború nem is tör ki, az 
exportjövedelmek hirtelen csökkenése esetén valószínűsíthető az állam összeomlássze
rű meggyengülése. E problémaegyüttest, melyet egy gazdaságtörténeti párhuzam alap
ján „holland betegségnek" is szoktak nevezni, elemzők többek között az olajban gazdag 
úgynevezett petroállamok, illetve a volt gyarmati, monokultúrás mezőgazdaságú or
szágok esetében vélik felfedezni. Az utóbbiak egy jelentős hányada, melyet például a 
kakaó vagy a kávé világpiaci árának csökkenése érintett kedvezőtlenül, mára a súlyo
san eladósodott országok (HIPCs, Heavily Indebted Poor Countries) táborának tagja.20
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Egy másik teória, a mézescsupor elmélet szerint a természeti erőforrások, tehát a 
„mézescsupor" jelenléte egy országban egy polgárháború kitörésének a fő motívuma 
lehet. A felek az erőforrások, például gyémántbányák megszerzéséért küzdenek, kez
detben a meggazdagodás reményében, később már azért is, hogy a harcok folytatását 
finanszírozni tudják.21 Az angolai és a nyugat-afrikai polgárháborúk nyomán szokás a 
világ konfliktuszónáiból származó gyémántokat „vérgyémántoknak" nevezni.

3. A z etnikai séma. Az állam társadalmi alapjait rendítheti meg, ha etnikai feszültségek 
jelentkeznek egy államban, mivel a népesség elkülönülő közösségekre szakad és ez a 
társadalom felbomlásához vezethet. A különböző csoportok között vetélkedés indulhat 
az államhatalom megszerzéséért, illetve a kisebbségben lévő csoportok megkísérelhet
nek létrehozni egy saját államot vagy csatlakozni egy másik államhoz, mellyel az etni
kai szálak összefűzik őket. A különféle etnikumok együttélése sokszor egy demokrati
kus berendezkedésű államban is lehetetlennek bizonyulhat, mivel a kisebbségi csopor
tok úgy érzékelhetik, nekik kevesebb demokrácia jut, mint a többségi csoportnak.22

Az igazán jelentős probléma abból származik, és az igazán tartós államkudarchoz 
következésképp az vezethet, ha az etnikai közösségek nem egymástól tökéletesen el
különülten, lehetőleg természetes képződmények által elhatárolt területen élnek, ami 
legalább elméletileg lehetővé tenné az eredeti államalakulat etnikai alapú felosztását 
újabb, életképes államokra. Az etnikai enklávék vagy a mozaikszerű etnikai szórás 
gordiuszi csomót jelenthetnek és etnikai tisztogatásokat ösztönözhetnek.

4. A  vallási-civilizációs séma. A vallási-kulturális alapú vagy angolszász értelemben 
véve civilizációs alapú szembenállás éppúgy különálló közösségekre bomlaszthat egy 
társadalmat, mint az etnikai feszültségek, nagyban hasonló következményekkel. Lé
nyegében Sámuel P. Huntington elméletéről van itt szó, mely a kockázatnak kitett ál
lamok körét azokkal az országokkal azonosítja, amelyeket a nagy civilizációs törésvo
nalak kettészelnek. Huntington ezek esetében a másutt államok között kirobbanó tö
résvonal-háborúk belső formájának megjelenését jósolja, pontosabban erre vonatko
zóan létező példákat is igyekszik idézni -  elsősorban Bosznia esetét említi.23

Huntington sémája szerint a konfliktusban részt vevő felek (Ap B̂ ) oldalán idővel 
megjelennek az őket támogató civilizációs rokoncsoportok is (A2, A3 ...An; B2, B3 
...Bn), és ez tartós eszkalációhoz vezethet.

5. A z  emberi gyarlóság séma. Az egyes államkudarcok hátterében jó adag emberi gyar
lóságot találni, legyen szó akár mohóságról, akár kompromisszumképtelenségről, ez 
aligha kétséges. Az etnikai ellentétek kiéleződéséhez például jelentősen hozzájárulhat
nak kalandor vagy radikális politikusok.

A már idézett Rotberg például egynémely megjegyzése alapján e megközelítés meg
szállottjának tűnik. „Az államkudarc javarészt az ember műve. Intézményi gyengesé
gek és strukturális hibák ugyan hozzájárulnak az államkudarc bekövetkeztéhez, ám 
ezek a visszásságok is többnyire egyes emberek döntéseire és cselekedeteire vezethetők
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vissza. A történelem során vezetési hibák miatt államok mentek csődbe személyes érde
keknek megfelelően; korunkban vezetési hibák miatt folytatódik az amúgy is gyenge 
politikai rendszerek erodálódása Afrikában, Ázsiában és Óceániában" -  írja Rotberg.24

Mégis a konfliktusok leegyszerűsítő elemzésével, az azok hátterében alapvető jelen
tőségű strukturális tényezők figyelmen kívül hagyásával, az elemzésnek a bűnbakke
reséssel való felcserélésével járhat ennek a sémának az alkalmazása. E szemléletmód 
sokszor egyetlen diktátor zsarnokságával igyekszik magyarázni államok komplex 
társadalmi-politikai-gazdasági viszonyainak kedvezőtlen alakulását, ami csalódáshoz 
vezethet: a zsarnok elmozdítását követően bizonyos problémák nem szűnnek meg, bi
zonyos problémák pedig akár súlyosbodhatnak is. Egy főbűnös kevés -  a bűnösök 
egész listáját lehetne összeállítani, amit azonban egyrészt nehéz objektiven elvégezni, 
másrészt egy ilyen listával nem lehet mit kezdeni. Nem ígéri a megváltás lehetőségét, 
mert az emberi lény gyarlóságát aligha lehet felszámolni, lesznek tehát újabb bűnösök 
a régiek elmozdítása után. Inkább az a kérdés, hogyan lehet olyan feltételeket teremte
ni -  a fékeknek és az ellensúlyoknak egy megfelelő rendszerét -, melyek közepette az 
emberi gyarlóság a lehető legkevesebb kárt okozza.

6. A z államok machinációi séma. A  klasszikus felfogás szerint egy állam számára más ál
lamok vesztesége hasznot jelent. Mivel pedig kapcsolatainak alakulását a többi állam
mal egy zéró összegű játszma keretében értelmezi, természetes, hogy egy állam külpo
litikájának a célja lehet egy másik állam megbuktatása -  ez tehát egy államkudarc bekö
vetkeztének az egyik legkézenfekvőbb forgatókönyve. Ha az etnikai, vallási, ideológiai 
vagy egyéb feszültségek szításával elérhető egy másik állam összeomlása, azt kívána
tosnak tűnhet véghezvinni, és ha sikerül, azt totális győzelemnek lehet tekinteni.

Lényegében hasonló megfontolások alapján vívta meg a két hidegháborús szuper- 
hatalom is a maga helyettesítő háborúit a harmadik világban. Igyekeztek egymás szö
vetségeseit destabilizálni és azok területén polgárháborút szítani, a már kirobbant pol
gárháborúkban pedig a számukra szimpatikus oldalt támogatni.

Mára, amikor az államok gyengesége vagy elbukása a globálisan, tehát potenciáli
san valamennyi állam számára fenyegetést jelentő destruktív nem állami szereplőknek 
ad teret, e nézet anakronisztikusnak tűnhet, ám az államok gyakorlatában jelenléte to
vábbra is kimutatható. Államközi destabilizáló törekvésekre és helyettesítő háborúkra 
is akad példa.

7. A nem állami szereplők machinációi séma. Ahogyan az államoknak célja lehet az ál
lamkudarc előidézése egy-egy államban, úgy a nem állami szereplőknek is érdeke le
het a destabilizáció. Esetükben ráadásul közvetlenebb érdekekről van szó, mivel a maf
fia vagy a terrorszervezetek, tehát a destaiktív nem állami szereplők számára az álla
mi ellenőrzés visszaszorulása éltető elem. A már említett rémálom forgatókönyv egye
nesen az említett nem állami szereplők tudatos együttműködésével számol az állam
kudarcok előidézésében.
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A másik speciális probléma, amivel számolni kell, az országrablás lehetősége. Ha 
egy államban erre sor kerül, azt végső soron nevezhetjük államkudarcnak, bár ehhez a 
definíciót, melyet eddig elfogadtunk, miszerint államkudarcról ott beszélhetünk, ahol 
egy állam elveszíti az ellenőrzést területe egy része vagy egésze felett, rugalmasan kell 
kezelnünk. Itt lényegében arról van szó, hogy az állam felett veszi át az ellenőrzést egy 
globális érdekeket követő transznacionális csoport.

A világ valamennyi országában valós fenyegetés, Kelet-Európa országaiban nem ke
vésbé, hogy szervezett bűnözői csoportok beszivároghatnak az államigazgatásba, még 
a politikai pozíciók egy részét is megkaparintva.

A terrorszervezetek esetében, különösen az iszlamista-dzsihadista terrorszervezetek 
esetében is számolni kell ezzel a lehetőséggel, már csak azért is, mert ezeknek a csopor
toknak nem csupán pénzük van, amellyel egy államigazgatást korrumpálhatnak, de 
bizonyos körökben jelentős ideológiai vonzerejük is, amellyel állami tisztviselőket a 
maguk oldalára állíthatnak. A probléma tehát „a tálibokhoz hasonló radikális iszlám 
csoportok demonstrált képessége a bukott vagy a bukás felé tartó államokban az ellen
őrzés átvételére", illetve „az al-Káidához hasonló transznacionális iszlám csoportok 
készségessége, hogy ezek segítségére siessenek", állapítja meg Stevenson.25 így jöhet 
létre, Kiss kifejezésével, a „terrorizmus által támogatott állam".26

A Tálib-al-Káida szövetség által Afganisztánban demonstráltaknak imitátorai is 
akadtak. Iszlamista állam létrehozásával kísérletezett például az al-Káidához lazán kö
tődő Anszar al-Iszlám Észak-Irak-Kurdisztánban, az al-Itihád al-Iszlámi szervezet Szo
máliában és Ogadenben (Etiópia) vagy a „török" Hiszballah (vagy inkább kurd 
Hiszballah) Törökország délkeleti, kurdok lakta részein.

8. A z alkalom szüli a tolvajt séma. Ez a séma a könnyű tűzfegyverek általános elterje
déséből vezeti le az államkudarc bekövetkeztét. Erre utal a neve is: fegyverek nélkül 
nem lehet államkudarcot csinálni. Ahhoz, hogy például egy etnikai vagy egy vallási ki
sebbség eséllyel szálljon szembe a központi hatalommal, először is fegyverekre van 
szüksége. A relatíve olcsó és relatíve könnyen elsajátítható kezelésű könnyű tűzfegy
verek nagy mennyiségbeni hozzáférhetősége előfeltétele annak, hogy egy erőszakos 
kihívással a központi kormányzat ellenőrzését az állam területe felett tartósan korlá
tozni lehessen.27

A fegyverek származhatnak külföldről, e tekintetben a legális és a nem legális fegy
verkereskedelem egyaránt problémát jelent -  az előbbi azért, mert a hivatalos végfel
használók megfelelő ellenőrzésének hiányában ezekből a forrásokból is eljuthatnak 
fegyverek a konfliktuszónákba. Származhatnak a fegyverek belső forrásokból is, pél
dául a korrupt hadsereg berkeiből is közkézre kerülhet a készletek egy része. A koszo
vói UĈ K például nagy mennyiségben jutott csempészett fegyverekhez Albániából -  
ezek egy része Macedónián keresztül jutott el Koszovóba -, továbbá ugyancsak nagy 
mennyiségben szerzett fegyvereket a jugoszláv hadsereg tagjaitól.
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Ha nagy mennyiségben válnak hozzáférhetővé fegyverek az államban, azzal megte
remtődnek a fenntartható nem állami erőszak feltételei. Valószínűvé válik a politikai 
hatalom fragmentációja, hiszen az állam erőszak-monopóliumát immár könnyebb tar
tósan megtörni, illetve a politikai hatalom hiperfragmentációja is könnyen elképzelhe
tő. Egy fegyverekkel jól ellátott kisebb frakció is képesnek érezheti magát arra, hogy 
valamennyi másik szereplővel egyszerre vegye fel a harcot, és legalább patthelyzetet 
érjen el. A fegyverek továbbá egy politikai megbékélési folyamat esetén folyamatosan 
effektiv vétójogot biztosítanak a megbékélésért kompromisszumot kötni kevésbé kész 
szélsőségesek számára, az extremista vétó eszközei tehát. Mindezen túl pedig, ha a bé
ke be is köszönt egyszer egy polgárháború dúlta országban, még hosszú ideig legalább 
elszigetelt fegyveres incidensekre lehet számítani, akár bűnözés formájában, miután a 
fegyverek jó darabig használhatók maradnak.

A fegyverek beáramlása különösen gyorsan destabilizálhatja azokat az államokat, 
melyekben jelentős etnikai, vallási vagy egyéb interkommunális feszültségek lappanga- 
nak. Az elkülönülő közösségek a többi közösség tagjainak fegyverkezését egy egységes 
politikai szereplő fegyverkezéseként érzékelhetik, és pontosan úgy reagálhatnak, aho
gyan az államok is reagálnak egymás fegyverkezése láttán, vagyis jelentkezhet egy bel
ső, államon belüli biztonsági dilemma, és beindulhat egy belső fegyverkezési verseny.

Számolni kell továbbá azzal, hogy a fegyverekkel elárasztott államokból a legvaló
színűbb egy államkudarc-fertőzés, amelynek a lehetőségéről korábban már írtunk. En
nek legnyilvánvalóbb útja, hogy a fegyverek egy része a polgárháború dúlta államból 
a szomszédos államokba kerül tovább, oda, ahol van rájuk kereslet.

Megoldások, megoldási kísérletek

A kérdés, hogyan érdemes reagálnia a világ államainak egy államkudarc bekövetkez
tére, pontosabban hogy miként védhetik meg magukat annak számukra is káros követ
kezményeitől -  mivel itt nem humanitárius intervencióról van szó -, külön tanulmányt 
érdemelne. Az alábbiakban csak néhány, meglehetősen konzervatív javaslat követke
zik erre vonatkozóan. Ezek a javaslatok konzervatívak abban az értelemben, hogy vég
ső soron igazán új ötlet nem szerepel köztük, és konzervatívak abban az értelemben is, 
hogy elsődlegesen a még funkcionáló, egyelőre stabil államok megőrzésére, megóvásá
ra irányulnak.

A már említett egyesült államokbeli kétpárti kongresszusi bizottság, amely az állam
kudarcok kérdésével foglalkozott, egyebek mellett arra a megállapításra jutott, hogy 
„az Egyesült Államoknak módot kell találnia arra, hogyan lehet a bukott államokat 
gyorsan helyreállítani".28 Erősen kérdésesnek látszik azonban, hogy egy ilyen felada
tot gyorsan el lehet-e végezni. Ráadásul egy beavatkozás, még ha az interveniáló fél
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a semlegességre törekszik is, mindenképpen egy adott terület politikai viszonyainak 
átrendezésére irányul, ami ellenállásba ütközhet.

Fegyvereket kell esetleg begyűjteni olyanoktól, akik meg akarják tartani azokat, vagy 
jobb megoldás híján szükséges lehet megpróbálni újjáépíteni olyan államokat, melyek 
határai között egyes kisebbségek többé nem akarnak élni. Lesznek tehát ellenérdekelt 
felek, és ezek ellenállása már önmagában is akadály lehet, miközben ez az ellenállás 
akár széles körű támogatásra is találhat az idegenekkel, a gyarmatosítókkal szemben.

Mindez nem a nem beavatkozás elvének feltétlen követését jelenti, vagyis annak a 
nézetnek az elfogadását, miszerint jobb az államokat, melyeknek el kell bukniuk, buk
ni hagyni („Let them fail!", azaz „Hagyjátok ó'ket elbukni!"). Néha, például humanitá
rius okokból, szükséges lehet a közvetlen beavatkozás egy kudarcot vallott államban, 
ám amikor csak lehetséges, e tanulmány inkább bármilyen más opció előnyben része
sítését javasolja -  bármikor, amikor akad választási lehetőség.

Az egyik terület, ahol a megelőzésben jelentős eredményeket lehetne elérni, a fegy
verkereskedelem visszaszorítása volna. Természetesen ez ellen erős politikai és/vagy 
gazdasági érdekek szólnak, még ha az utóbbi időben az államok részéről mutatkoznak 
is törekvések arra, hogy ezt a problémát multilaterális keretek között kezeljék. Ugyan
csak fontos a végfelhasználók hatékonyabb ellenőrzése, illetve a konfliktuszónákban 
és azok közvetlen környezetében a közkézen forgó fegyverek begyűjtése. Az utóbbi 
feladat sikeres megoldásához egyebek mellett az EBESZ ezzel kapcsolatos irányelvei 
lehetnek mérvadók.

Az olyan polgárháborúk esetében, melyek hátterében kimutatható, hogy a harc, leg
alábbis részben, bizonyos természeti erőforrások feletti ellenőrzés megszerzéséért fo
lyik, importtilalmak bevezetése és szigorú betartatása hozzásegíthet a harcok csillapí
tásához vagy megállításához. Bizonyos esetekben az iraki olajat élelmiszerért program 
(OFFP) mintájára a természeti kincsek kereskedelmének ellenőrzött csatornába terelé
se is elképzelhető lehet, tehát egy nemzetközileg, például az ENSZ által ellenőrzött 
pénzügyi alap létrehozása és a bevételek humanitárius javakra költése. Az utóbbi meg
oldás ugyanakkor, mint azt az OFFP esete is mutatja, az imperializmus vádját hívhat
ja elő, továbbá ki van téve a korrupció veszélyének is.

Az előző két törekvés részeként szükség lehet egy biztonsági gyűrű létrehozására a 
kudarcot vallott államok körül, azok határán, aminek az elsődleges célja az, hogy meg
akadályozza a fegyverek bejutását a konfliktuszónába, illetve a természeti kincsek ki
jutását a konfliktuszónából. Ez a biztonsági gyűrű egyfajta cordon sanitaire-ként is mű
ködne, mely útját állná az instabilitás továbbgyűrűzésének egy bukott állam területé
ről, vagyis elejét venné az államkudarc-fertőzésnek. A bukott állammal szomszédos ál
lamokra egyben úgy is lehet tekinteni, mint egy kockázatnak kitett államokból álló biz
tonsági övezetre, melynek stabilitását kulcsfontosságú megőrizni. Következésképp 
ezeknek az államoknak a megsegítése, elsősorban értelemszerűen a rendfenntartó
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funkciójuk ellátásában, ugyanakkor szigorúan a jó kormányzás (good governance) elvá
rása mellett, ugyancsak szükséges lehet.

A nemzetközi segélyezésben általában is időszerű, hogy teret nyerjen a jó kormány
zás elvárása bármiféle pénzügyi támogatás fejében. Ez is egy olyan terület, ahol az el
múlt időszakban jelentős előrelépésekről lehet beszélni, bár a jó kormányzással kap
csolatos elkötelezettség olykor csak szavakban jelentkezik mind a donorok, mind a se
gélyek kedvezményezettjei részéről.

Elgondolkodtató azután, hogy bizonyos konfliktusok esetében nem volna-e célsze
rű új államok létrejöttének az elfogadása. A félelmek, miszerint ezzel Pandóra szelen
céjét nyithatjuk ki, jogosak, bizonyos esetekben mégis úgy tűnik, hogy az államok kö
zösségének az ezzel kapcsolatos elzárkózása állandósít konfliktusokat. Különösen 
olyan helyzetekben vetődhet ez fel, ahol egy kisebbség nem csupán egy állam vezeté
sének, hanem magának az államnak a legitimitását, melyben korábban élt vagy élni 
volt kénytelen, kérdőjelezi meg.

A kooperatív fenyegetéscsökkentés

Átfogó megoldást nyilvánvalóan az kínálhat, ha az államok együttműködnek, azaz 
tartózkodnak egymás destabilizálásától, illetve segítik egymást funkcióik ellátásában. 
A globális fegyverkereskedelem visszaszorítása, a bukott államok újjáépítése, a gazda
sági segélyezés akkor végezhető igazán hatékonyan, ha az államok nem gáncsolják 
egymást, illetve nem -  vagy minél kevésbé -  a partikuláris érdekeik szerint járnak el.

Az ilyen, új típusú együttműködés elveti a biztonságpolitikai kalkulációk hagyományos 
haszonértelmezését, és tekintettel arra, hogy adottak bizonyos életbe vágó univerzális ér
dekek, elveti a relatív haszon fogalmát -  pontosabban konvergáló haszonnal számol.

A leírt kooperáció másik lényeges jellemzője, hogy nem az államok egyenrangúsá
gának mítoszára épít, hanem nagyon is az államok közötti tényleges erőviszonyok tu
datában zajlik. Ezeknek az erőviszonyoknak egyik meghatározó eleme a kérdéses álla
mok stabilitása. Erős államok működnek tehát együtt gyenge államokkal, segítve azok 
hatékonyabb igazgatását. Az aszimmetrikus együttműködés feltétele, hogy az erőseb
bik állam a másik gyengeségét észlelve ne annak végső destabilizálására törekedjen, 
illetve hogy a gyengébbik fél az erősebb állam közreműködését saját igazgatásában, il
letve funkcióinak az ellátásában ne végső behódolásként értelmezze.

Jó példát kínál erre, egyben az ilyen jellegű együttműködés nehézségeire is, az Egye
sült Államok által 1992-ben elindított N unn-L ugar kooperatív fenyegetéscsökkentési prog
ram, melyben immár a világ más vezető gazdasági hatalmai is részt vesznek.29 Rész
ben ez a program finanszírozza az orosz stratégiai nukleáris arzenál biztonságos körül
mények közötti tárolását és leszerelését. Sam Nunn és Richard Lugar szenátorok annak
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idején a Szovjetunió gyengesége által jelentett fenyegetés miatt tették meg a program 
koncepcióját körvonalazó javaslatukat, amely, tekintetbe véve azt, hogy a hideghábo
rút a világ akkor még alig tudhatta maga mögött, akár forradalminak is nevezhető. 
Ugyanakkor kisebb csoda, hogy a program ez idáig megszakítás nélkül folytatódha
tott, mivel radikális hangok az orosz dumában mindig is Oroszország elárulásának te
kintették, illetve az amerikai oldalon is akadtak, akik megkérdőjelezték a hasznos
ságát30 annak dacára, hogy jól látszik, ez a program nemcsak az Egyesült Államokat 
óvhatja meg egy ellopott nukleáris robbanófej felhasználásával végrehajtott merénylet
től, hanem nyilvánvalóan Oroszországot is.

A probléma részben abból ered, amit Yale H. Ferguson úgy fogalmaz meg, „az állam 
nem aktor".31 Vagyis nem az állam mint valamiféle unitárius szereplő dönt arról, hogy 
mik az érdekei, illetve hogy ezeknek megfelelően mit kell tennie. E döntéseket azok 
hozzák meg, akik az államot éppen hatalmukba kerítették. Egy nacionalista vezetés 
várhatóan kevésbé kész szembenézni saját országa gyengeségeivel, illetve ezek létezé
sét nyilvánosan kevésbé hajlandó elismerni. De példaként felhozható az olyan iszlám 
irányultságú rezsimek helyzete is, amelyek együttműködni kénytelenek az Egyesült 
Államokkal a globális terrorizmus elleni háborúban. Nyilvánvaló, hogy az ilyen 
együttműködés, ha sor kerül rá egyáltalán, csak igen korlátozottnak lesz mondható, il
letve nem lesz tökéletesen megbízható.

A probléma más szempontból az, hogy nehéz megegyezni a tekintetben, mik lenné
nek azok az univerzális érdekek, amelyek megkívánják az államok együttműködését a 
fent leírt, igen mélyreható formában. A globális terrorizmus jelensége mindenképpen 
egy érv lehet, de nem feltétlenül elég erős. A globális terrorizmus jelentette fenyegetés 
ugyanis egyelőre nyilvánvalóan nem egyenlő mértékben érint minden államot a vilá
gon. A globális szervezett bűnözés esetében sem állítható, hogy minden állam ugyan
akkora veszélynek van kitéve.

Azért mégis érzékelhető egyfajta közös érdek az államok számára ezekkel a problé
mákkal összefüggésben. Egy terrortámadás egy amerikai nagykövetség ellen valahol 
Európában minden bizonnyal európai áldozatokat is követelne. Kábítószer Dél-Ame- 
rikából és Ázsiából egyaránt kerül az európai drogpiacra. Szervezett bűnözői csopor
tok tömegpusztító fegyverek és azok alkatrészeinek kereskedelmében vesznek részt, 
ami kétségtelenül mindenki számára fenyegetést jelent. Egy, a SARS-hoz hasonló vírus 
pedig a világ bármelyik pontjára és viszonylag rövid idő alatt eljuthat.

Összegzés

Az államkudarcok jelentette fenyegetés napjainkban növekvő figyelmet kap az elem
zők és a döntéshozók részéről egyaránt. A 2001. szeptember 11 -ei eseményeket ennek
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kapcsán széles körben ébresztő jelnek tekintik. Az „új Afganisztán" eljövetelével kap
csolatos próféciák miatt a világ fejlett államai immár felelőtlenségnek érzik magára 
hagyni Afrika gyenge vagy már réges-rég elbukott államait.

A kudarcot vallott államok, vagyis azok az államok, melyek elvesztették vagy nem 
gyakorolják megfelelő mértékben az ellenőrzést területük felett, a külvilág számára a 
kiszámíthatatlanság forrását jelentik. Biztonságpolitikai nézőpontból az elrettenthetet- 
lenség problémáját vetik fel, vagyis a területükön zajló események befolyásolása érde
kében a külvilág szinte kizárólag a közvetlen beavatkozás eszközével élhet. Máskülön
ben ezeken a területeken terrorszervezetek és szervezett bűnözői csoportok teleped
hetnek meg, illetve e területekről menekülthullámok indulhatnak és globális fenyege
tést jelentő járványok terjedhetnek szét.

A világnak e zónái tehát vákuumhatást gyakorolnak a beavatkozni képes és kész 
erős államokra, melyek könnyen csapdahelyzetben találhatják magukat egy-egy inter
venció nyomán. Kísérletük, hogy újjáépítsenek elbukott államokat, amivel elkerülhe
tetlenül átrendezni törekszenek egy terület politikai viszonyait, ellenállást válthat ki, 
és ez könnyen a felfordulás állandósításával járhat a kérdéses területen, olyan helyze
tet teremtve, amelyből nincs igazán szerencsés kiút.

E tanulmány a fenti megfontolások alapján konzervatív javaslatokkal igyekszik 
szolgálni a probléma megfelelő kezelése érdekében. Elismerve, hogy a közvetlen be
avatkozásokra olykor, akár pusztán humanitárius okokból, szükség lehet, erősen az al
ternatíva előnyben részesítése mellett érvel, bármi is legyen az, már amennyiben van 
választási lehetőség.

Az újabb államkudarcok bekövetkeztének a megelőzése érdekében nyilvánvalóan 
szükséges az államok fokozott együttműködése, a destabilizáló törekvésektől való tar
tózkodás, illetve a gyengébb államok segítése azok funkcióinak ellátásában (például 
határőrizeti képességük erősítésében). Számos, csak multilaterális keretek között ke
zelhető, probléma megoldása végett az eddigieknél jelentősebb erőfeszítéseket kell 
tenni, így például a globális fegyverkereskedelem visszaszorítása érdekében. A nem
zetközi segélyezésben fokozottan érvényesíteni kell a jó kormányzás elvárásával kap
csolatos szempontokat. A kudarcot vallott államok körül pedig egyfajta egészségügyi 
övezet létrehozása lehet célszerű, annak érdekében, hogy az államkudarcok fertőzés
szerű továbbterjedésének elejét vegyük.
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Résumé

State Failure: The Path Towards Cooperative Threat R eduction?

The threat posed by failed states and states in the process of failing gets the increasing 
attention of analysts and decision-makers alike. The events of the 11th of September, 
2001, are widely regarded as a wake-up call. Haunted by prophecies predicting the 
coming of the 'New Afghanistan', the developed states of this world tend not to leave 
Africa with its crumbling or long since failed states alone any more.

Failed states, meaning states that have either completely lost or don't exercise 
sufficient control of their territory, are a source of unpredictability for the world 
outside. From a security policy perspective they pose the problem of indeterrability, 
which implies that the outside world may only use direct intervention as an effective 
tool to influence events on their territory. Otherwise, failed states can provide 
organized criminal groups as well as terrorist organizations with a safe haven, waves 
of refugees might flee their territory and epidemics of global proportions might start 
from within their boundaries.

These insecure zones of the world thus impose a vacuum effect on the states of the 
world outside that are capable of and intent on intervening. The intervening parties, 
however, may find themselves in a trap once inside. Their attempt to reconstruct failed 
states, which inevitably means endeavouring to alter the political conditions in the 
territories concerned, may run into resistance. In this way, it might perpetuate disorder 
there, creating a situation from which there is no escape route or beneficial exit 
strategy.

Based on the conclusions above, conservative solutions are proposed in this study 
for effectively responding to the challenge of state failure. While bearing in mind that 
direct interventions of a humanitarian nature might be necessary at times, this study 
argues for taking the alternative, whatever that is -  whenever there is a choice at all.

For preventing future cases of state failure, there is a clear imperative for enhanced 
cooperation among states, which implies refraining from destabilising actions vis-á-vis 
each other as well as assisting weak states in performing their basic functions. The 
latter may include, e.g., helping them develop their border control capacities. There are 
numerous areas where only a multilateral approach may yield results, hence there 
needs to be more of an effort to that effect, for instance in curbing the global arms trade. 
In international financial assistance of any kind, donors have to make recipients' 
record of good governance more of a precondition in general. And finally, creating a 
sort of cordon sanitaire around failed states may be effective in preventing the infection
like spreading of state failure.
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Résumé

Staatsfiaskos -  der W eg h in  zu r  V erringerung  der kooperativen B edrohung?

Die ein Fiasko erlittenen Staaten und die in diese Richtung voranschreitenden Staaten 
rücken immer mehr in den Vordergrund der Aufmerksamkeit des Interesses der 
Analysten und der Beschlussfasser. Die Geschehnisse vom 11. September 2001 werden 
im Allgemeinen als Signal hierzu aufgefasst. Als Lehre aus dem Beispiel von 
Afghanistan wollen die entwickelten Staaten Afrika mit seinen ein Fiasko erlittenen 
oder erleidenden Staaten sich nicht selbst überlassen. Die ein Fiasko erlittenen Staaten, 
d. h. jene Staaten, die die Kontrolle über ihr eigenes Territorium zur Gänze oder zum 
Teil verloren haben, werden für die Außenwelt unberechenbar. Vom Gesichtspunkt der 
Sicherheitspolitik aus gesehen können sie nicht abgeschreckt werden, was bedeutet, 
dass der Außenwelt kein anderes Mittel als das direkte Eingreifen bleibt. Ansonsten 
könnten die ein Fiasko erlittenen Staaten organisierten kriminellen Gruppen sowie 
terroristischen Organisationen einen Schutz bieten, oder aber könnten sich von ihrem 
Gebiet Wellen von Flüchtlingen in Bewegung setzen, ja sie könnten sogar der 
Ausgangspunkt von sich auf die ganze Welt ausbreitenden Epidemien werden.

Die ein Eingreifen von außen durchführenden Staaten können sich aber, sobald sie 
in einen ein Fiasko erlittenen Staat einrücken, in einer Falle befinden. Ihr Bestreben, 
den ein Fiasko erlittenen Staat wiederherzustellen, bedeutet notwendigerweise, dass 
sie das politische System verändern müssen, und dies stößt auf Schwierigkeiten. Auf 
diese Art und Weise können sie das Durcheinander noch verlängern und eine 
Situationen schaffen, aus der es keinen Ausweg oder keine vorteilhafte Lösung gibt.

Aufgrund des Vorstehenden bietet die Studie konservative Lösungen dafür, wie die 
ein Fiasko erlittenen Staaten behandelt werden müssen. Obzwar nicht vergessen 
werden darf, dass humanitäre Eingriffe zeitweise unumgänglich sind, es ist 
anzustreben, dass für das Problem eine andere Lösung zu finden ist, wenn es hierzu 
überhaupt eine Möglichkeit gibt.

Um der Entstehung von weiteren, ein Fiasko erlittenen Staaten vorzubeugen, ist die 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten notwendiger als bisher, was zugleich auch 
bedeutet, dass niemand den Versuch unternimmt, einen anderen Staat zu 
destabilisieren, sowie dass die schwachen Staaten eine Hilfe zum Versehen ihrer 
grundlegenden Funktionen bekommen. Letztere kann z. B. die Verbesserung der 
Fähigkeit zur Grenzbewachung beinhalten. Es gibt zahlreiche Gebiete, auf denen 
ausschließlich das multilaterale Auftreten erfolgreich ist, so Z. B. auf dem Gebiet des 
globalen Waffenhandels. Im Falle von internationalen finanziellen Unterstützungen 
jedweder Art müssen die Geberländer mehr Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass 
unter den Voraussetzungen die entsprechende Regierung enthalten ist. Und schließlich 
kann der Ausbau eines „cordon sanitair" um die ein Fiasko erlittenen Staaten herum 
effizient sein um zu verhindern, dass sich die „Krankheit" weiter ausbreitet.
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