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A biztonság fogalmáról, illetve annak változásairól már magyarul is rendelkezésre 
áll egy jól használható kézikönyv.1 A hazai szakirodalom azonban jórészt adós ma
rad olyan államok biztonságpolitikájának leírásával, amelyek a múltban és a jelen

ben is közvetlenül vagy közvetve hatással voltak és vannak Magyarország biztonsági hely
zetére is. A jelen tanulmány kísérlet ennek a helyzetnek a javítására. Remélhetó'leg további 
kutatásokra és vitákra ösztönöz, s ezzel nagy részben már be is tölti a célját. A végsó' cél, ter
mészetesen, a magyar biztonságpolitika átfogó leírása lenne. Az amerikai, a brit, a francia, 
a német és az orosz biztonságpolitikák elemzése olyan koordinátarendszert adna ki, amely
ben könnyebben el lehetne helyezni a magyar biztonságpolitikát, mert az ország méretéből, 
erőforrásaiból és stratégiai helyzetéből adódóan -  sajnos -  inkább úgynevezett követő kül- 
és biztonságpolitikát kényszerült folytatni a múltban és kényszerül folytatni a jelenben is, 
bár ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a magyar kül- és biztonságpolitika ne tegyen kez
deményezéseket, és ne cselekedjen önállóan, amikor erre csak alkalom adódik.

Az Egyesült Királyság méreteinél és adottságainál fogva szuverénebb kül- és bizton
ságpolitikát tudott folytatni a múltban és, csekélyebb mértékben, a jelenben is. A husza
dik század „kopernikuszi" fordulatot hozott a -  szűkebb értelemben vett -  brit bizton
ságpolitikában.2 Amíg akár az Egyesült Államok biztonságpolitikája is gyakorlatilag a 
második világháborúig a Royal Navy erején (valamint a két óceán jelentette „védő
pajzson") alapult, 1945 után a britek, a többi nyugat-európaihoz hasonlóan, a biztonság 
„fogyasztóivá" váltak, bár nem olyan nagy mértékben, mint az utóbbiak, köszönhetően 
elsősorban a nukleáris ütőerejüknek. Mindennek ellenére az amerikai nukleáris erő nyúj
totta végső elemzésben azt a katonai biztonsági garanciát, amelynek az árnyékában a biz
tonság többi dimenziójával foglalkozni lehetett -  elsősorban az 1970-es évektől kez
dődően.3 A hidegháború felbomlása utáni új biztonsági környezet sem kedvez a nemzeti 
biztonságpolitikáknak: a kihívások természetéből adódóan nemzetközi összefogásra van 
szükség, s a kölcsönös függőség talán még a korábbiaknál is nagyobb méreteket öltött, s 
ez alól még a nagyhatalmak sem kivételek.

A brit biztonságpolitikát hosszú ideig a nagyhatalmak egyensúlya határozta meg és 
ezen belül is az európai hatalmi konstelláció. A britek a napóleoni háborúktól kezdve
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arra törekedtek, hogy a kontinentális nagyhatalmak kiegyensúlyozzák egymást, mi
közben az Egyesült Királyság alapvetően mindig a második legerősebb hatalmat támo
gatta az elsővel szemben. Ebből szinte logikusan következett az, hogy a huszadik szá
zad két legnagyobb katonai összecsapásában London és Berlin ellentétes oldalra ke
rült. Az első világháború három alapvető következménnyel járt a brit biztonságpoliti
ka szempontjából. A britek olyan ígéreteket tettek, amelyek részben kizárták egymást 
és teljesíthetetlenek voltak (az úgynevezett Balfour-deklaráció és a párhuzamosan az 
araboknak tett ígéret az utóbbiak érdekeinek a figyelembevételére is). Ezzel az Egye
sült Királyság olyan katonai kötelezettségeket vállalt, amelyeknek később súlyos kö
vetkezményei lettek. Másodszor, a birodalom tovább terjeszkedett, amennyiben külön
böző jogcímeken (például úgynevezett mandátumterületek) újabb territóriumokra tett 
szert a legyőzött Németország és Törökország rovására. A londoni vezetők már 1920- 
ben érezték a birodalmi túlterjeszkedés veszélyét, és ezért úgynevezett klienskormá
nyokat próbáltak létrehozni az újonnan szerzett területeken. Végül hivatalosan általá
nossá vált a meggyőződés, hogy a „nagy háborúhoz" hasonló kataklizmákat minden
áron el kell kerülni, s ennek megfelelően valamiféle kollektív biztonsági rendszert kell 
létrehozni, egy olyan nemzetközi rezsimet, amely elejét venné a jövőbeli fegyveres 
konfliktusoknak (Nemzetek Szövetsége). Ezt az idealisztikus szemléletet azonban az 
1930-as évek eseményei diszkreditálták, így hivatalosan is előtérbe került az a már ko
rábban -  magánúton gyakran hangoztatott -  nézet (elsősorban a kabinetben, a külügy
minisztériumban, a gyarmatügyi minisztériumban és az indiaügyi minisztériumban), 
amely a nemzetközi kapcsolatok realista leírásában hitt. Ennek megfelelően például a 
brit vezérkar Adolf Hitler nyilvánosan hangoztatott nézeteivel kapcsolatban indiffe- 
rensnek mutatkozott; az Egyesült Királyságnak nincsenek stratégiai érdekei Kelet-Eu- 
rópában, így a németek gyakorlatilag azt tehetnek a térségben, amit akarnak. Ezt a 
szemléletet tükrözte az 1920-as évek közepén aláírt locarnói szerződés, amely gyakorla
tilag Németországnak csupán nyugati határait garantálta, de a keletieket nem, vala
mint, még nyersebb módon, az 1938. szeptemberi müncheni paktum.

A lehető legnagyobb biztonságpolitikai önállóságra való brit törekvésen az első lát
ható rést az 1921-1922 fordulóján lebonyolított washingtoni haditengerészeti konfe
rencia jelentette. Korábban a brit biztonságpolitika egyik alappillérét az a szinte bizton
ságpolitikai ortodoxiának számító tétel jelentette, hogy a brit haditengerészetnek na
gyobbnak kell lennie, mint az utána következő két tengeri haderőnek az együttes ere
je. A konferencián elfogadott egyik szerződés, az úgynevezett öthatalmi egyezmény ér
telmében a haditengerészet magvát jelentő nagy csatahajók arányát az Egyesült Király
ság, az Egyesült Államok, Franciaország, Japán és Olaszország között 5:5:3:1,6:1,6 
arányban határozta meg; azaz az amerikaiak hivatalosan egyenrangúvá váltak a bri
tekkel, noha a többi hatalom tekintetében a korábbi elv sértetlen maradt. A brit bizton
ságpolitika ugyancsak évszázadosnak (a XVIII. századtól) minősíthető másik alaptéte
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le az volt, hogy az anyaország és a gyarmatok biztonságát nem lehet egymástól elvá
lasztani (wide view). Ez a tétel, más szavakkal, azt a közhelyet takarta, hogy az Egye
sült Királyság a tengerentúli területei nélkül mindössze egy szigetcsoport Európa pe
remén.

A második világháború gyökeresen átalakította a biztonsági helyzetet. London 
szempontjából az egyik leglényegesebb változás az volt, hogy Európa, s gyakorlatilag 
a világ biztonsága, immár elsó'dlegesen nem a briteken múlt, hanem az amerikaiakon 
és a szovjeteken. Továbbá jóllehet az 1945 utáni korszak az egyik leghosszabb békés 
időszakot hozta el Európának, mégis (hideg)háború dúlt két, katonailag a korábbiak
hoz képest minőségileg és mennyiségileg is összehasonlíthatatlanul erősebb ellenfél 
között. Ez a konfrontáció egyrészt több ízben fenyegetett az általános világégés kitöré
sével (a legismertebb példa az 1962-es kubai rakétaválság), másrészt számos „forró" 
háború zajlott, ha nem is közvetlenül a két szuperhatalom között, de csatlósaik vagy 
az egyikük és más országok között. Ennek megfelelően London a biztonságot, leg
alábbis az 1970-es évek közepéig, szinte kizárólag a védelem és a stratégia dimenziói
ban értelmezte. A szovjet fenyegetést adottnak vette, mint ahogy minden erejével töre
kedett arra is, hogy az Egyesült Államok állandó katonai szövetségre lépjen, illetve ab
ban is maradjon Nyugat-Európával, s végül nem szabad elfeledkezni a két világhábo
rú tapasztalatáról sem: Németország „feltartóztatása" ugyancsak a létfontosságú biz
tonságpolitikai elvek között kapott helyet. A brit vezetők Németország megosztottsá
gát fontosnak tekintették Nyugat-Európa békéje és stabilitása szempontjából; ebben az 
összefüggésben érthető Margaret Thatcher miniszterelnök több mint visszafogott ma
gatartása a német újraegyesítés kapcsán.

Az 1945-től napjainkig terjedő bő fél évszázados időszakot a brit biztonságpolitika 
vonatkozásában nagyjából négy fázisra lehet osztani: 1. az 1945-től az 1970-es évekig 
terjedő időszak, amikor szinte kizárólag a mennyiségi mutatókra redukált felfogás 
uralkodott a brit biztonságpolitikában; 2. az 1970-es évek közepétől az 1990-es évek 
elejéig, amikor a katonai biztonság egyeduralkodása kezdett megszűnni, és a bizton
ság fogalmát kicsit tágabban kezdték meghatározni a londoni stratégák, különösen a 
helsinki folyamat fényében; 3. az 1990-es évek elejétől 2001. szeptember 11-éig, azaz a 
Szovjetunió összeomlásától a New York és Washington elleni terroristatámadásokig, 
amikor még inkább kitágult a biztonság felfogásának horizontja vertikálisan (temati
kailag) és horizontálisan (földrajzilag) is; és végül 4. a 2001. szeptember 11-étől napja
inkig terjedő időszak, amikor a brit biztonságra leselkedő legnagyobb veszélyeket a tö
megpusztító fegyverek elterjedése, az úgynevezett haramia- és kudarcot vallott álla
mok léte, valamint a nemzetközi terrorizmus, illetve ezek szinergiája jelenti.
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1945-től az 1970-es évek közepéig

A második világháborút követő brit biztonságpolitikai felfogást továbbra is dominálta a 
wide view továbbélése. A szemlélet mögött továbbra is a nemzetközi kapcsolatok realista 
megközelítése húzódott meg: ha nem az Egyesült Királyság, akkor valaki más fogja ellen
őrizni a szóban forgó területeket és erőforrásokat. Ezt a szemléletet csak alátámasztotta a 
hidegháború korai éveiben (legalábbis az 1955-ös bandungi konferenciáig, de inkább az 
1960-as évek végén alakot öltő amerikai „háromszög" politikáig)4 uralkodó „zéró összegű 
játék" elmélete, amely szerint az egyik fél vesztesége automatikusan a szemben álló fél 
nyeresége lesz. Ennek megfelelően brit csapatok állomásoztak több tucatnyi országban, 
kezdve Németországgal, Olaszországgal, Ausztriával és Görögországgal Európában Pa
lesztinán, Líbián, Egyiptomon és Indián át egy sor afrikai országig. Ám a birodalmi túlter
jeszkedés, amely már negyed századdal korábban is nyugtalanította a brit vezetőket, most 
még fokozottabb mértékben nyilvánult meg: az Egyesült Királyság pirruszi győzelmet 
aratott a második világháborúban, hiszen nemzetközi befolyása és ereje helyrehozhatatlan 
károkat szenvedett. London ezúttal dekolonializációval próbált stratégiai helyzetén javíta
ni, bár ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az Egyesült Királyság kényszerpályán 
is mozgott: egyszerűen képtelen volt fenntartani a status quót. 1947-ben függetlenséget 
adott a „brit korona legszebb gyémántjának", Indiának, s még abban az évben átadta az 
ENSZ-nek a palesztinkérdést, azaz kivonult Palesztinából, feladta Görögország közvetlen 
támogatását (ezt a feladatot vállalta át, többek közt, az Egyesült Államok a Truman-doktrí- 
nával). Ennek ellenére az Egyesült Királyság legalábbis 1945 és 1949 között olyan idősza
kot volt kénytelen átélni, amelyben az ország sokkal több felelősséget vállalt, mint ameny- 
nyit az erőforrásai realisztikusan lehetővé tette volna a számára. 1947 még egy nagyon is 
jelentős szempontból döntőnek minősíthető a brit biztonságpolitika történetében: Emest 
Bevin külügyminiszter és a munkáspárti kormány feladta azt az elképzelést, hogy a hábo
rú utáni nemzetközi rendet a Szovjetunióval összhangban lehet kialakítani, s egy olyan 
nyugat-európai biztonsági struktúrát kezdett el építeni, amely két évvel később a NATO 
megalakításába torkollt. A döntő fordulat 1968. januárban következett be, amikor döntés 
született a Szuezi-csatomától keletre található bnt erők visszavonásáról. 1974-re a brit glo
bális szerepvállalás jelentős mértékben csökkent, bár teljesen sosem szűnt meg. Ennek az 
Egyesült Királyság hanyatló gazdasági, politikai és katonai erején kívül oka volt az a fel
fogás is, amely szerint a következő háború, ha kitörne, mindenképpen nukleáris háború 
lenne, s abban az anyaország nem sok hasznát venné a tengerentúli támaszpontoknak. 
A wide vieio egyre inkább egy „narrow" view-nak adta át a helyét. Egy 1957-es védelmi fe
lülvizsgálat már Európát jelölte meg a legfontosabb területnek.

A felfogás éles ellentétben állt a korábbi miniszterelnök, Winston S. Churchill (1940— 
1945 és 1951-1955) imperialistának (birodalminak) nevezhető álláspontjával. Churchill 
elképzeléseit annál is indokoltabb részletesebben taglalni, mert a brit kül- és biztonság
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politika gyakorlatilag Churchill „köpenyéből" bújt ki 1945 után -  függetlenül a min
denkori brit vezetők párthovatartozásától. Egy utóbbi időben tartott közvélemény-ku
tatás szerint a XX. század „legnagyobb britjének" tartott államférfi a brit külpolitika 
három „köréről" beszélt: az atlantiról, amely lényegében az amerikai-brit „különleges 
kapcsolatot" jelenti, az európairól és a nemzetközösségiről. Churchill stratégiai elkép
zeléseiben az atlanti kapcsolat került az első helyre; sokat idézik azt a Charles de 
Gaulle előtt tett megjegyzését, hogy ha a szigetországnak választani kell a „tenger" (az 
Atlanti-óceán) és a „szárazföld" (Európa) között, mindig az előbbi mellett fogja leten
ni a voksát. Továbbá számtalanszor kifejtette, hogy nem szándékozik végignézni a brit 
birodalom/nemzetközösség összeomlását. Európával kapcsolatban még a két világhá
ború között megragadta a képzeletét Coudenhove-Kalergi grófnak egy páneurópai 
unióra vonatkozó javaslata. Az Európa egységével kapcsolatos legtöbbet idézett meg
nyilvánulása az 1946-ban Zürichben tartott beszéde, amelyben -  hat hónappal a fultoni 
beszéd után -  elfogadta Európa megosztottságát, s egy Németország és Franciaország 
partnerségén alapuló Nyugat-európai Unióról szólt. A beszéd -  kimondatlan -  vonat
kozása az volt, hogy egy ilyen unió tehermentesíti az Egyesült Királyságot Európában; 
továbbá Churchill egyértelműen soha nem állt ki országa tagsága mellett egy ilyen kö
zösségben. A brit államférfi nem támogatott semmilyen szupranacionális szerveződést 
a kontinensen, beleértve a tervbe vett de végül meg nem valósított Európai Védelmi 
Közösséget vagy a Szén- és Acélközösséget.

Az Európai Védelmi Közösség gondolatát kezdetben a francia vezetés karolta fel a ko
reai háború kitörését követően, amikor Washington, többek közt, azt a következtetést von
ta le az észak-koreai kommunista erők támadásából, hogy az egy kommunista „nagy terv" 
része, s esetleg csak a figyelmet kívánja elvonni a „fő fronttól", azaz Európától. Európa vé
delme azonban a németek aktív részvétele nélkül elképzelhetetlen lett volna; ugyanakkor 
a németek felfegyverzése teljességgel elfogadhatatlan volt a franciák számára. A düemmát 
Párizs az úgynevezett Pleven-terwel kívánta megoldani, amelynek értelmében a német 
egységeket alacsony, zászlóalj szinten integrálták volna egy „európai hadseregbe", azaz, 
megfosztották volna az önálló parancsnokságtól.5 Churchill, újfent csak mint „egyszerű" 
brit parlamenti képviselő (noha természetesen minden megnyilvánulásának sokkal na
gyobb volt a súlya, mint amennyit „hivatalos" rangja jelentett), még korábban, az Európa 
Tanács előtt kijelentette, hogy támogatja „egy egységes parancsnokság alatt létrehozandó 
európai hadsereg azonnali életre hívását".6 Ám kormányra kerülve a konzervatív politi
kus már hallani sem akart arról, hogy az Egyesült Királyság netán csatlakozna egy ilyen 
nemzetek feletti szervezethez. Churchillnek egyrészt a saját kormányában is szembe kel
lett néznie az EVK ellenzőivel: Anthony Eden külügyminiszter és a Foreign and 
Commonwealth Ofßce (FCO) nem osztotta a miniszterelnök Európa iránti lelkesedését. 
Churchill maga pedig azért táncolt vissza, mert a véleménye szerint a franciák „alkotmá
nyos" s nem egyszerűen katonai kérdésként tekintettek a javasolt közös vállalkozásra -  ez
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pedig túl sok volt a pragmatikus brit külpolitikának.7 Továbbá, a francia elképzelések 
egyéb, London számára nagyon is kétes következményekkel jártak volna. Franciaország 
megpróbálta az Európai Védelmi Közösséget egy európai védelmi identitás létrehozására 
is felhasználni. Ennek elemeit jelentette volna egy európai parancsnoki struktúra, a kato
nai erő fölötti kizárólagos európai ellenőrzés, valamint az önálló nukleáris képesség. 
Az amerikaiak a kezdetektől fogva elutasították az elképzelésben rejlő duplikációt, és az 
EVK-t kizárólag a NATO-hoz képest alárendelt helyzetben lévő szervezetként lettek vol
na hajlandók elfogadni. Az amerikaiak az EVK-t az Európát fenyegető szovjet fenyegetés
re adott válaszként, egy tartós francia-német megbékülés eszközeként, valamint a német
kérdés rendezéseként fogták fel. Sőt Washington még nyomást is gyakorolt Londonra an
nak érdekében, hogy ilyen alapon vigye sikerre a védelmi közösség tervét. A brit és az 
amerikai vezetés még egy kérdésben egyetértett: Churchill hadszíntéri nukleáris fegyve
reket kívánt telepíteni az NSZK területére, annak érdekében, hogy a rajnai brit hadsereg 
(British Army on the Rhine, BAOR) létszámát csökkenteni lehessen. A francia törvényhozás 
azután 1954-ben végleg leszavazta az Európai Védelmi Közösség létrehozására vonatko
zó javaslatot, főleg azért, mert nem akarta, hogy a francia haderő idegen parancsnokság 
alá kerüljön. Ezt követően az Egyesült Királyság kezdeményező szerepet játszott a Nyu
gat-európai Unió létrehozásában a következő évben. Az unió olyan módon biztosította je
lentős létszámú brit katonai erő állomásoztatását a kontinensen, hogy London szupra- 
nacionális keret nélkül vállalhatott szerepet Európa biztonságában. Ami pedig a már em
lített, 1946 elején elmondott fultoni beszédet illeti, Churchill azt fejtegette, hogy az Egyesült 
Államoknak kell a nyugati világ védelmét ellátó katonai erő alapját képeznie, míg az 
Egyesült Királyság a világ különböző pontjain található támaszpontjainak a szövetségesek 
céljaira való átengedésével járulhat mindenekelőtt hozzá a közös védelemhez.8

Az Európával kapcsolatos hivatalos brit biztonsági elképzeléseket (hiszen Churchill 
fentebb ismertetett nézeteinek nem kormányzati pozícióból adott hangot) először még a 
hagyományosnak mondható „Németország feltartóztatása" motiválta: a Franciaország
gal kötött dunkerque-i szerződésnek még németellenes éle volt. 1948. márciusban azonban 
már a mindkét oldalon a közeljövőben elkerülhetetlennek látszó háborúból kiindulva 
csatlakozott London a brüsszeli egyezményhez.9 Sőt amikor a fegyveres összeütközés még 
valószínűbbé vált Nyugat-Berlin blokádjával, az Attlee-kormány (1945-1951) belegye
zett abba, hogy az Egyesült Államok atombombák célba juttatására is alkalmas B-29-es 
repülőgépeket telepítsen a szigetországba (valószínűsíthetően a nukleáris fegyvereket 
nem telepítették a gépekkel együtt, a bombázók mindössze a nyomásgyakorlás eszközei 
voltak). A döntés újabb fontos következménnyel járt az Egyesült Királyság katonai biz
tonságpolitikájára, leegyszerűsítve fogalmazva: az ország az amerikai légierő „első szá
mú repülőterévé" vált (1986. áprilisban például a Líbia elleni légitámadásoknál brit tá
maszpontokról szálltak fel az amerikai harci gépek). Végül, természetesen, az Észak- 
atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 1949. április 4-i megalapításával az alapvető
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brit biztonsági érdekek még erősebb szervezeti támogatást kaptak, hiszen a szövetség el
ső főtitkárának, a brit Lord Ismay-nek emlékezetes szavaival: a NATO alapvető célja az 
volt, hogy „a szovjeteket kint tartsa, az amerikaiakat bent tartsa, s a németeket lent tart
sa". Egy kicsit bővebben kifejtve a gondolatot, a szovjetek közép- és kelet-európai ter
jeszkedése félelemmel töltötte el a nyugatiakat, különösen azt követően, hogy a sztálini 
vezetés felmelegítette a kommunizmus exportjának elvét röviddel a második világhábo
rút befejezése után. Az Egyesült Államok az első világháború után gyorsan kivonta a 
haderejét Európából, és leszerelte a fegyveres erőkben szolgálatot teljesítők döntő több
ségét. A második világháború után az amerikai vezetés hasonló terveket dédelgetett 
(egyfajta roosevelti örökségként), s a nyugat-európaiak, látva a hagyományos erők terén 
a szovjetek döntő fölényét, kizárólag amerikai segítséggel tudták elképzelni a kontinens 
nyugati felének hatékony védelmét. Végül élénken élt még az emberek emlékezetében 
az, hogy Németország meghatározó szerepet játszott mindkét világháború kirobbantá
sában, s hogy alig pár évvel korábban német katonák állomásoztak Skandináviától Cip
rusig, s az Atlanti-óceán keleti partjaitól egészen a Volgáig. A NATO létrehozásával szin
te egy időben újabb stratégiai vita kezdődött az amerikaiak és az európaiak között, s eb
ben a polémiában a britek újfent komoly biztonságpolitikai dilemma elé kerültek. 
Az amerikai „nagy stratégiai" elképzelések szerint az Egyesült Államok a szövetség 
nukleáris „kardját" jelentette, miközben az európaiak a „pajzsot" a perifériákon. Más 
szavakkal: mindez az európaiak teljes függését jelentette az amerikai nukleáris erőtől. 
A brit dilemma abban állt, hogy vagy az amerikaiakkal működnek együtt, és „független" 
brit nukleáris ütőerőre tesznek szert, vagy az európaiakkal az Egyesült Államok ellené
ben. Az európaiak, elsősorban Konrad Ádenauer német kancellár, egyre nagyobb nyo
mást gyakoroltak a britekre, azzal érvelve, hogy egy új Európát kell építeni, s annak a 
biztonságát nem lehet kizárólagos érvénnyel az Egyesült Államok kezében hagyni.10

Az „új" Európára vonatkozó elképzelések az úgynevezett első enyhülés, azaz a }. V. 
Sztálin halálát követő években erősödtek meg. Az ez irányú gondolatok új erőre kaptak az 
1956-os szuezi válságot követően. A Foreign and Commonwealth Office és akkori irányítója, 
Selwyn Lloyd arra a következtetésre jutott a közel-keleti kudarcot elemezve, hogy a „kü
lönleges kapcsolat" napja leáldozott.11 Ennek logikus következménye az úgynevezett 
európai opció lett volna; a nukleáris politika terén a technológia megosztása az európai 
szövetségesekkel. A brit védelmi minisztérium azonban azon az alapon ellenezte ezt a le
hetőséget, hogy az Egyesült Királyság semmit sem nyerne, ugyanakkor elvesztené az an
golszász katonai együttműködés jelentette biztonsági garanciát; más szavakkal, pontosan 
az Egyesült Államokkal való szorosabb biztonsági együttműködés kell hogy legyen a jövő 
útja. Harold Macmillan, az új brit miniszterelnök (1957-1963), aki a szuezi válságba belebu
kott Anthony Edent (1955-1957) váltotta, ugyancsak ellenezte a nukleáris technológia meg
osztását az európaiakkal, s ebben a politikájában hatékony segítséget kapott Washington
tól, amely kész volt Londont fokozottabb nukleáris együttműködéssel „kiengesztelni".
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A tárgyalt időszak egyik középponti kérdése a független brit nukleáris erő kifejlesz
tése volt. Nyilvánvaló, hogy rendkívül összetett okokkal állunk szembe, de az alábbi 
tényezők talán közelebb visznek bennünket az ez irányú brit törekvések megértéséhez. 
Először: a hidegháborúban a nukleáris erő birtoklása szükségesnek látszott a nagyha
talmak „klubjába" való belépéshez. Másodszor: a britek ezzel üzenetet szerettek volna 
küldeni Moszkvának, hogy a Nyugat adott esetben használná ezeket a fegyvereket a 
saját védelmében. Harmadszor: „biztosítékot" jelentett arra az esetre, ha az Egyesült 
Államok kivonulna a NATO-ból (Európából); a brit és a francia elrettentő erő még min
dig elegendő lehetett volna egy Nyugat-Európa ellen irányuló támadás elrettentésére 
a szovjetek veszteségi küszöbének radikális emelésével. Továbbá: az 1957-es úgyneve
zett szputnyiksokkot követően egyesek kétségbe vonták Washington elkötelezettségét 
arra, hogy akár egy nukleáris háború árán is megvédené Nyugat-Európát; ezzel 
ugyanis egy olyan „sebezhetőségi ablak" nyílt az Egyesült Államokra, amely az ország 
történetében először lehetővé tette egy idegen hatalomnak, hogy távolból indított fegy
verekkel elérje Amerika kontinentális területeit. Ugyancsak nem szabad megfeledkez
ni az olyan kezdeményezésekről, mint például Mike Mansfield szenátoré volt az 1960- 
as évek második felében, amikor komolyan szóba került az európai amerikai katonai 
jelenlét jelentős csökkentése.12 Negyedszer: a nukleáris erő fejlesztése pénzügyileg ol
csóbb volt, mint a hagyományos erők széles spektrumú fejlesztése. Ez a tényező rend
kívül fontos volt a briteknek, akik komoly gazdasági nehézségekkel küzdöttek a világ
háborút követő években. Ötödször: a Truman-kormányzat az 1946-os McMahon- 
törvénnyel megtiltotta a nukleáris technológia exportálását, s ebből következően az 
amerikai-brit együttműködés ezen a téren átmenetileg véget ért.

Kezdetben, 1945-ben a brit stratégiai elképzelések szerint a nukleáris fegyverek 
olyan ritkák lesznek, hogy a nagyobb hatás kedvéért kizárólag nagyvárosok ellen fog
ják azokat bevetni. Később azonban a nukleáris fegyverek proliferációjával a brit stra
tégia megváltozott: a brit nukleáris stratégia az ellenfél fegyveres erőinek az elretten
tését volt hivatva szolgálni, azaz a szovjet katonai erőkre irányult annak érdekében, 
hogy csökkentse az Egyesült Királyság elleni csapásmérő képességüket. Ám szinte 
pontosan egy időben azzal, ahogy a britek az első nukleáris fegyvereiket hadrendbe 
helyezték, az Egyesült Államok és a Szovjetunió elkezdte fejleszteni a termonukleáris 
fegyvereket. Ennek megfelelően a brit stratégiát át kellett értékelni az 1950-es évek vé
gén, ami az Egyesült Államoktól függetlenebb stratégiát jelentett. A gyakorlatban ez 
egyrészt „együttes elrettentést" jelentett, azaz a katonai és a civil célpontok együttes ki
jelölését az amerikaiakkal, másrészt „egyoldalú elrettentést", amelynek során a brit 
nukleáris csapásmérés potenciális célpontjaivá ismét a szovjet nagyvárosok váltak. Kü
lönösen az 1960-as évek végén hadrendbe állított és tengeralattjárókról indítható 
Poláris-rendszer volt alkalmas erre a feladatra. A szovjetek azonban egyre hatéko
nyabb rakétaelhárító rendszereket fejlesztettek ki. Az elrettentés „hihetőségének" fenn
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tartására a britek nagy erőfeszítéseket tettek, s ennek központi eleme az úgynevezett 
Moszkva-kritérium volt; azaz a brit nukleáris elrettentő erő képessége, hogy adott eset
ben csapást tudjon mérni a szovjet fővárosra.13 Továbbá az Eisenhower-adminisztráció 
még az 1950-es évek elején elfogadta a brit vezérkarnak egy 1952-es jelentését, amely 
arra a következtetésre jutott, hogy a nukleáris fegyverek ellen nem létezik hatékony vé
delem, ezért a nagy hatótávolságú stratégiai bombázó erőt kell fejleszteni. A brit konk
lúzió különben nagy vonalakban egybeesett a republikánus párti amerikai kormány
zat New Look elnevezésű stratégiai felülvizsgálatának megállapításaival, amelynek az 
egyik kézzelfogható eredménye a „tömeges elrettentés" stratégiája volt.14

Az 1957 utáni amerikai-brit nukleáris együttműködés a kor brit biztonságpolitiká
jának az alapját képezte. A szuezi válságban megrongálódott szoros angolszász együtt
működés helyreállítása érdekében 1957. március 21-23. között csúcsértekezletre került 
sor Harold Macmillan és Dwight D. Eisenhower részvételével Bermudán. Az amerikai
ak felajánlották a briteknek a Thor rakétákat mint célba juttató eszközöket, a BAOR-nak 
Corporal rakétákat ajánlottak fel olyan megoldással, hogy a nukleáris robbanófejekhez 
„közös kulcs" járt, miközben a britek vállalták, hogy nukleáris technológiát kizárólag 
amerikai ellenőrzés mellett adnak át a nyugat-európai szövetségeseknek. A megállapo
dás titkos részében, mely némileg ellentmondott ez utóbbi pontnak, a két fél leszögez
te, hogy egyikük sem támogatja egy független francia nukleáris ütőerő kialakítását. Az 
amerikai-brit „különleges kapcsolat" azután az októberi „szputnyiksokk" után állt 
helyre, amikor Macmillan és Eisenhower megállapodtak abban, hogy csak előzetes 
egyetértésük után vehet bárki más részt a nukleáris együttműködésben. A folyamatot 
betetőzte végül az amerikai törvényhozás döntése 1958-ban, amely olyan értelemben 
módosította az 1946-os McMahon-törvényt, hogy lehetővé vált egy szorosabb ameri
kai-brit együttműködés a nukleáris technológia terén.15

Ahogy már a bermudai csúcsértekezleten is kiderült, a brit nukleáris képességek 
számára a megfelelő célba juttató eszköz volt a kritikus pont. London először saját fej
lesztésű ballisztikus rakétával (Blue Streak) kísérletezett, majd a fejlesztés kudarca után 
1960-ban az amerikaiak ígéretet tettek arra, hogy átadják az akkor fejlesztés alatt álló 
Skybolt légi indítású rakétatechnológiát brit szövetségeseiknek. London cserébe tá
maszpontokat ajánlott fel Skóciában az amerikai nukleáris tengeralattjáróknak. A Ken- 
nedy-adminisztráció azonban technikai nehézségekre hivatkozva 1962. novemberben 
törölte a Skybolt-programot. A brit nukleáris terveket rendkívül hátrányosan érintette 
a döntés, s Londonban ismét megerősödtek azok a nézetek, amelyek óvtak a túlságo
san szoros és ezért egyoldalú amerikai orientációtól. A feszült helyzetet Harold 
Macmillan és John F. Kennedy 1962. decemberi nassaui megbeszélései enyhítették. 
A britek számára a legfontosabb eredmény az volt, hogy a légi indítású Skybolt rakéták 
helyett az Egyesült Királyság megkapta a tengeralattjárókról indítható Polaris rakétá
kat. Ez biztonságosabbá tette a brit nukleáris erőt, s a következő évtizedekben a

2005. tavasz-nyár 205



Magyarics Tamás

Polárisakkal felszerelt brit tengeralattjárók jelentették a brit nukleáris ütőeró' magvát 
(1980-ban kezdték a Polarisokat felváltani a modernebb Tridentekkel).16 A megállapo
dás egyébként újabb csapást jelentett az európai védelmi identitás híveinek, s közvetve 
egyik okozója volt annak a politikai vereségnek, amelyet Charles de Gaulle vétója je
lentett London felvételi kérelmére az Európai Gazdasági Közösségbe.

Az 1970-es évektől az 1990-es évek elejéig

A két korszakot legmarkánsabban a biztonság alapvetően más filozófiai felfogása külön
bözteti meg. Az előző fejezetben tárgyalt korábbi időszakot olyan kifejezésekkel lehet leír
ni, mint a „mennyiségi fölényre" törekvés, a „tömeges elrettentés", majd a hatvanas évek 
domináns nukleáris stratégiája a „kölcsönösen biztosított megsemmisítés" (Mutually 
Assured Destruction, MAD) lett. Ez utóbbi egyértelműen szinte kizárólag a támadó fegyve
rekre koncentrált, és akkora ütőerőt halmozott fel a két szemben álló fél (a szovjetek és -  
alapvetően -  az amerikaiak, ugyanis a brit és a francia független ütőerő maiginális szere
pet játszott csak a globális szembenállásban), amellyel elfogadhatatlan küszöbszintre 
emelték a potenciális veszteségeket. Ugyanakkor több esetben is hajszálon múlt csak, 
hogy egy véletlen baleset vagy akár egy felelőtlenebb katonai vagy politikai vezető nem 
robbantotta ki a végzetes termonukleáris háborút. A világ az 1962-es kubai rakétaválság 
idején került a legközelebb egy nukleáris katasztrófához. Robert McNamara legújabb cik
kében riasztó képet fest arról, hogy hányán idézhettek volna elő egy nukleáris háborút, 
kezdve Fidel Castrótól, aki szorgalmazta a nukleáris fegyverek bevetését, ha az Egyesült 
Államok megtámadná Kubát, egészen annak a négy szovjet tengeralattjárónak a parancs
nokaiig, akiket felhatalmaztak a nukleáris fegyverek bevetésére, s akik csak négy nappal 
utóbb értesültek arról, hogy Hruscsov pártelnök utasítást adott a Kubában található szov
jet rakéták eltávolítására.17 A kor intellektuális vitáiban egyre nagyobb teret kapott a biz
tonság realista modellen túlmutató értelmezése, azaz az együttműködés és a kommuniká
ció, valamint az úgynevezett puha elemek fontossága is. Ekkor jelentek meg az európai 
biztonság „oszthatatlanságáról" szóló elképzelések előfutárai, köztük az 1967-es 
úgynevezett Hamel-jelentés, amely a biztonságot nem kizárólag a katonai biztonsággal, 
hanem a kelet-nyugati párbeszéddel is azonosította, majd az évtized végén -  a Varsói 
Szerződés tagállamainak egy budapesti felhívása nyomán -  elkezdődött az úgynevezett hel
sinki folyamat. Ezzel párhuzamosan fegyverzet-ellenőrzési tárgyalások kezdődtek az ame
rikaiak és a szovjetek között, amelyek aztán elvezettek először az 1972-es SALT I-hez, majd 
az évtized közepén a vlagyivosztoki megállapodáshoz, 1979-ben a SALT Il-höz, majd pedig az 
1980-as évektől kezdődően a különböző START megállapodásokhoz, valamint az 1987-es 
szerződéshez a közepes hatótávolságú rakéták kölcsönös megsemmisítéséről. Időközben 
a Palme-jelentés (1982) a kölcsönös elrettentés helyett a „kölcsönös biztonság" altematívá-
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ját ajánlotta, s abból a szempontból visszatérést jelentett a nemzetközi kapcsolatok klasszi
kus realista elméletéhez, hogy az ideológiai tényezőket ki akarta küszöbölni a nemzetkö
zi biztonságból. Továbbá említést érdemel még az 1973-as olajárrobbanás is, amely a nem
zetbiztonság korábbi, egydimenziós katonai értelmezésével szemben a biztonság gazda
sági, illetve energia- és nyersanyag-ellátási dimenziójára irányította a figyelmet.18

Brit szempontból a biztonság felfogása ugyanakkor földrajzi szempontból öszszeszű- 
kült. Korábban már szóltunk arról, hogy az Egyesült Királyság a tengerentúli területek 
és támaszpontok fokozatos feladásával hogyan vált egyre inkább „európai" hatalom
má: egy 1975-ös védelmi minisztériumi úgynevezett Fehér könyv már „korábbi világpoli
tikai szerepről" tett említést. Az Egyesült Királyság ismételt kísérletek után 1973. janu
ár 1-jén végül csatlakozott az Európai Közösséghez, s igaz, hogy a közösség ekkor még 
szinte kizárólag gazdasági és politikai társulást jelentett, de pontosan a biztonság fogal
mának tágabb körű értelmezésével a tagság közvetve kihatott a brit biztonságpolitiká
ra is. A folyamatot erősítette az Egyesült Államok vietnami háborúja miatti kialakult fe
szültség Washington és London között: különösen Lyndon B. Johnson elnök vette zo
kon azt, hogy Harold Wilson munkáspárti kormánya nem volt hajlandó támogatni dél
kelet-ázsiai politikáját. A korszak munkáspárti miniszterelnökei, Wilson (1964-1970 és 
1974-1976) mellett James Callaghan (1976-1979) a Munkáspárt baloldalához álltak kö
zel, s ennek megfelelően távolságtartó politikát folytattak az Egyesült Államokkal 
szemben. Csak az 1979-ben hatalomra került Margaret Thatcher volt az, aki ismét egy
értelműen kiállt a „különleges kapcsolat" prioritása mellett, annak minden biztonság- 
politikai vonzatával egyetemben. Végül is Thatcher sikeres politikája kényszerítette a 
Munkáspártot aztán arra, hogy az 1990-es években felülvizsgálja korábbi Amerika-elle- 
nességét és pacifista, nukleáriserő-ellenes biztonságpolitikáját, amely nagy részben hoz
zájárult a Munkáspárt sorozatos választási vereségeihez 1979 és 1997 között.

A nukleáris csapásmérő képesség továbbra is kor alapvető biztonságpolitikai kérdése 
maradt. Egyfelől továbbra is domináns, bár a korábbiakhoz képest meggyengült helyzet
ben maradtak az úgynevezett ortodoxia hívei. Ők többé-kevésbé következetesen, nagyjá
ból 1948, a berlini légi híd kezdete óta úgy gondolták, hogy a nemzetközi élet anarchikus; 
az 1940-ben életre hívott Maud-bizottság, amelynek feladata az atomfegyver előállítási le
hetőségének vizsgálata volt, arra a következtetésre jutott, hogy minden nemzet törekedni 
fog ennek a rendkívül hatásos fegyverfajtának a megszerzésére, s ebből a versenyből az 
Egyesült Királyság sem maradhat ki.19 Továbbá a fő ellenfél a Szovjetunió, mint első szá
mú európai hatalom; ebből logikusan következett az, más okok mellett, hogy a klasszikus 
realista elmélet szerint ellensúlyozni kell ezt az államot, s az ellensúlyként, egyértelműen, 
csak az Egyesült Államok jöhetett szóba. Az ellensúlyozásban társ amerikaiakkal kialakí
tott szoros védelmi együttműködés ugyancsak logikusan illett ebbe az elméletbe; s a vé
delmi stratégiában pedig a nukleáris együttműködés volt az ortodoxok szemében magá
tól értetődő. Az egyetlen vita a célba juttató eszközökről folyt: Harold Wilson ellenzéki po-
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lírikusként híressé vált aforizmája szerint csak „úgynevezett brit, úgynevezett független, 
és úgynevezett elrettentő erőről" lehet beszélni.20 A Shjbolt, illetve a Polaris rendszerrel 
kapcsolatos kérdéseket részben már érintettük. Itt a vitának azt a részletét érdemes 
kiemelni, hogy az amerikai célba juttató berendezések támogatói, köztük Denis Healey vé
delmi miniszter, a hatvanas években úgy vélték: ha kettő döntéshozó központtal kerül 
szembe egy ellenfél, akkor az növeli az utóbbira gyakorolt elrettentő hatást. Ezt a véle
ményt ismételte meg, szinte szó szerint, Francis Pym védelmi miniszter is 1980-ban.21 Még 
ugyancsak az ortodoxok által vallott elvek közé tartozott a közös amerikai-brit célkiválasz
tás, valamint a brit erők szoros kötődése a NATO-hoz. Végül a leghatásosabb empirikus ér
vük az volt, hogy a nukleáris fegyverek sikeresen rettentettek el mindenkit az olyan hábo
rúk kirobbantásától, amik közül kettő is sújtotta a világot a XX. század első felében.

Másfelől azonban felerősödtek a nukleáris erő elleni hangok is. A helsinki folyamat, va
lamint a fegyverzet-ellenőrzési tárgyalások előkészítették a terepet az úgynevezett máso
dik enyhüléshez. Alapjában kettő mozgalmat lehetett ezen az oldalon elkülöníteni. Az 
egyik a nem támadó fegyverekre épülő védelem mellett szállt síkra, s alapjában a NATO-t 
kívánta megreformálni. Ez az irányzat is kapott kívülről támogatást, mégpedig kissé talán 
meglepő módon az Egyesült Államokból. Mike Mansfield szenátor 1966-tól kezdődően 
amerikai csapatcsökkentési tervekkel bombázta a törvényhozást: a vietnami kivonulással 
párhuzamosan lehetőséget látott arra is, hogy az Egyesült Államok máshol, így Európá
ban is csökkentse a katonai jelenlétét. Végül erre nem került sor, részben a Varsói Szerző
dés Csehszlovákia ellen 1968-ban elkövetett agressziója miatt.22 Sokkal erősebb és széle 
sebb körű volt azonban a nukleáris fegyverek megsemmisítését követelők tábora. Az öt
venes évek hidegháborús hisztériájának egyik népszerű jelszava az volt, hogy „inkább le  
gyünk halottak, mint vörösök" ("better dead than red"). A nukleáris erőt ellenzők, így pél
dául a Peace Pledge Union, sőt az anglikán egyház egyes vezetői is, megfordították a szlo
gent, s azt hirdették, hogy „inkább legyünk vörösök, mint halottak" ("better red than dead"). 
Egyben a fenyegetéspercepciójuk is eltért a kérdésben „ortodox" álláspontot elfoglalóké
tól: az igazi veszélyt a nukleáris háború jelenti és nem a Szovjetunió. Tagadták az 
„ortodoxok" realista világképét is: elképzelhetőnek tartottak egy általános leszerelést, 
amelyet követően az Egyesült Királyság semleges politikát folytathatna az Egyesült Álla
mok és a Szovjetunió között. A leghangosabb, bár számban meglehetősen csekély létszá
mú (mindössze körülbelül egy tucat tagot számláló) Alternative Defence Commission volt az 
egyik legjellegzetesebb úgynevezett utópikus vagy idealista szervezet az alternatívok kö
zött. A bizottság a jelentéseiben, így például az 1987-ben közzétett Politics of Alternative 
Defence-ben azt javasolta, hogy a katonai tömbök szűnjenek meg Európában, s így függet
len és szuverén államok jöhetnek létre a kontinens nyugati és keleti felén is. Ehhez az ide
ális célhoz egyrészt a nukleáris leszerelésen, másrészt -  az Egyesült Királyság számára -  a 
„speciális kapcsolat" felszámolásán keresztül vezet az út. Más szavakkal: mind stratégia
ilag, mind politikailag radikális változtatásokat kellene eszközölnie a brit vezetésnek.
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A katonai tömbök felszámolása nyilvánvalóan, a hidegháború végét is jelentené. 
London szerepe forradalmi lehetne ebben a folyamatban, szögezték le az alternatívok. 
Három különböző megközelítést javasoltak. 1. Az Egyesült Királyság maradjon a 
NATO-n belül, s belülről kísérelje meg átalakítani a szervezetet a kívánatos módon. Ezt 
a nézetet vallotta, többek közt, a Munkáspárt is az 1980-as években. 2. A NATO-ban a 
változtatásokat minél előbb végre kell hajtani, s ha ez nem sikerül, az Egyesült Király
ságnak ki kell lépnie a szervezetből. Ez volt, mások mellett, az Alternative Defence Com
mission vagy a Campaign for Nuclear Disarmament (CND) álláspontja. 3. Azonnal ki kell 
lépni a NATO-ból, s egy semleges vagy egy el nem kötelezett politikát kell folytatni.23 
A három irányzatot mindenekelőtt az kötötte össze, hogy mindegyikük támadta a NA
TO úgynevezett rugalmas reagálás stratégiáját. Véleményük szerint a „rugalmas reagá
lás" burkoltan magában foglalta a fegyveres konfliktusok úgynevezett ellenőrzött esz
kalálásának a lehetőségét és, végső soron, a nukleáris fegyverek használatát is. Továbbá 
a NATO soha nem mondott le hivatalosan a nukleáris fegyverek elsőkénti használatá
ról (az úgynevezett első csapás méréséről) sem. A kettő együtt az Egyesült Királyságot 
komoly biztonsági kockázatnak tette ki, érveltek az alternatívok, mert a szigetország 
nukleáris támadások célpontjává vált. Ezek a nézetek különösen a Reagan-adminisztrá- 
ció idején (1981-1989) erősödtek m eg , különösen az amerikai elnök stratégiai védelmi 
kezdeményezésének (Strategic Defense Initiative, SDI) 1983. márciusi bejelentése után. Az 
elemzők egy része ugyanis azt a következtetést vonta le a washingtoni bejelentésből, 
hogy ha az Egyesült Államok védőpajzsot von maga köré, akkor a Szovjetunió nagyobb 
eséllyel támadhatja majd az amerikaiak ilyen védelemmel nem rendelkező szövetsége
seit, továbbá az amerikaiak hajlamosabbak lesznek nukleáris kalandokba bocsátkozni, 
ugyancsak a szövetségeseik „kontójára". A Thatcher-kormányzat azonban figyelmen 
kívül hagyta ezeket a bírálatokat, és a stratégiai védelmi együttműködésben is az Egye
sült Államok legszorosabb szövetségese maradt.

A nukleáris erőről folytatott vita a belpolitikában is polarizáló hatással járt. Margaret 
Thatcher fellépése az 1970-es évek végén markánsabb állásfoglalásokra késztetett minden 
politikai erőt a bel-, a kül- és a biztonságpolitikában egyaránt. Ami az utóbbit illeti, a kon
zervatívok a korábbinál határozottabban álltak ki az atlanti kapcsolat mellett, és az ameri
kaiak is megkülönböztetett figyelmet fordítottak az Egyesült Királyságra -  a legjobb pél
da erre a falklandi (Malvin-szigeteki) háborít, amelyben Washington latin-amerikai kapcsola
tait veszélyeztetve is kiállt európai szövetségese mellett. A nemzetközi kapcsolatokban a 
szovjetek egy utolsó offenzívát indítottak befolyásuk kiterjesztésére. 1979. decemberben 
bevonultak Afganisztánba, s a nyugati stratégák egy részének a lelki szeme előtt felrém- 
lett egy szovjet ellenőrzés alatt álló Közép-Kelet a stratégiai olajforrások egy részével 
együtt. Moszkva időközben Európában is egyoldalú katonai előnyökre próbált szert ten
ni a közepes hatótávolságú SS-20-as rakéták telepítésével. A nyugati választ a NATO 1979. 
decemberi úgynevezett kettős határozata jelentette (572 földi indítású közepes hatótávol
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ságú rakéta telepítése és a tárgyalás). A rakétatelepítés ügye miatt újra fellángolt a vita a 
nukleáris fegyverek használhatóságáról, illetve a telepítésükkel kapcsolatos erkölcsi és 
gyakorlati kérdésekről. A Thatcher-kormány határozottan kiállt az amerikai „euro- 
rakéták" -  az úgynevezett cirkáló rakéták (GLCM) és a Pershing II-esek -  telepítéséről, 
amelyeknek egy része brit támaszpontokon, illetve kilövő állomásokon kapott helyet. 
A konzervatív kormányzat osztotta a republikánus Reagan-adminisztráció stratégiai jövő
képét: Moszkva csak egy nyelvet ismer, az „erőét", s a tárgyalásokat kizárólag az erő po
zíciójából szabad és lehet folytatni a szovjetekkel. Ugyanakkor Margaret Thatcher abban 
is egyetértett Ronald Reagannel, hogy a fegyverkezési verseny felpörgetése gazdaságilag 
még jobban aláássa az amúgy is a birodalmi túlterjeszkedés jegyeit mutató Szovjetuniót, 
és sietted a kommunista diktatúra bukását.24 Végül a konzervatív vezetők meg voltak 
győződve arról is, hogy az egyre magasabb technológiai szint eredményeként az Egyesült 
Királyság és Európa még inkább az Egyesült Államokra szorul a biztonság terén, hacsak 
nem fektetnek az európaiak jelentős összegeket a védelemre. Ennek gyakorlatilag semmi 
realitása nem volt sem a hidegháború alatt, sem utána. A hidegháború első időszakában 
az európaiak a gazdaságnak a világháború utáni helyreállításával voltak elfoglalva, ké
sőbb pedig a jóléti állam fenntartásával. Az Egyesült Államok következetesen hajlandó 
volt finanszírozni egy magasabb védelmi költségvetést, mint európai szövetségesei; mind
ez azt eredményezte, hogy -  bizonyos mértékben -  az európaiak megfelelő hozzájárulás 
nélkül élvezték az amerikai biztonsági garanciát. Igaz, Washingtont nem altruista elvek 
vezérelték: a két szemben álló tömb stratégái többé-kevésbé osztották azt a nézetet, hogy 
ha kitörne egy harmadik világháború, annak színtere Európa lenne. Ez azt jelentette, hogy 
az amerikaiaknak szert kellett tenni azokra a képességekre, amelyek adott esetben lehető
vé tették volna az amerikai fegyveres erők európai hadszíntéren való bevetését, azok fo
lyamatos utánpótlását és az expedíciós hadsereg harci képességeinek fenntartását akár 
hosszabb ideig is. A hidegháború után pedig az európaiak, valamint az amerikaiak is, de 
kisebb mértékben, gyorsan csökkentették a védelmi kiadásaikat („békeosztalék), s így még 
tágabbra nyűt a technológiai és a képességbeli szakadék az Egyesült Államok és az euró
paiak között. Az Egyesült Királyság, valamint Franciaország az a két ország, amely bizo
nyos mértékben még lépést tartott az amerikaiakkal. London az 1980-as évek végén azt a 
következtetést vonta le, többek közt, ebből a helyzetből, hogy az európai védelmi identi
tásra való törekvések komolytalanok, s azokban nem szabad részt venni. Más szavakkal: 
a hidegháború utolsó éveiben a „speciális kapcsolat'' értékesebbnek tűnt, mint valaha.

A Munkáspárt az 1979-es választási vereségét követően balra tolódott (a párt vezetését 
Michael Foot vette át). Biztonságpolitikai szempontból ez annyit jelentett, hogy felerősö
dött az Amerika-ellenesség a párton belül, s ezzel együtt az amerikai közepes hatótávol
ságú rakéták telepítése elleni agitáció is. A párt a békemozgalom egyes filozófiai téziseit 
és céljait is átvette, és beépítette az 1983-as választási kiáltványába. A választási vereség s 
nagy részben Munkáspárt kül- és biztonságpolitikai elképzeléseivel való elégedetlenség
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vezetett a „jobboldaliak" kiválására, akik megalapították a Szociáldemokrata Pártot. Nem 
kizárólag a Munkáspárt és annak vezetó'i (Michael Foot [1979-1983] és Neil Kinnock 
[1983-1991]) álltak ki a nukleáris fegyverektől, beleértve a brit önálló nukleáris ütőeró'tól 
való megszabadulás mellett (1991-ig), hanem különböző' baloldali civil szervezetek is, 
kezdve a Campaign for Nuclear Disarmament-lot (CND , amelynek alapító tagjai között ott 
volt Michael Foot és a történész A. J. P. Taylor vagy a filozófus Bertrand Russell is), a 
European Nuclear Disarmament-en (END) keresztül az Alternative Defence Comtnission-ig 
(ADC). Ez utóbbi abban különbözött az első kettőtől, hogy követelte, többek közt egy 
1983-ben született jelentésében, amelyet lényegében 1985-ben is megerősített, hogy az 
Egyesült Királyságnak akkor is fel kellene adnia nukleáris erejét, ha a NATO erre nem 
hajlandó.25 A CND  és az END egész Európára kiterjedő nukleáris leszerelést követelt. Egy 
ilyen lépés azonban a Varsói Szerződés felé billentette volna az erőegyensúly elvét: köz
tudott volt, hogy a Szovjetunió és csatlósai erőfölényben voltak a hagyományos fegyver
zet terén, s a stratégiai egyensúlyt a Kelet és a Nyugat között az utóbbi technológiai fölé
nye és nukleáris ereje biztosította. Ami pedig közvetlenül a brit nukleáris erőt érintette: a 
nukleáris erő elleni agitáció pontosan abban az időszakban kezdődött, amikor időszerű
vé vált a kiöregedő Polaris rakéták cseréje. A konzervatív kormány döntést hozott arról, 
hogy a Polarisokat az ugyancsak amerikai Tridentekkei váltják fel.26

Az időszak másik, bár az előbbinél kisebb jelentőségű biztonságpolitikai vitája az eu
rópai biztonsági és együttműködési értekezlettel, azaz a helsinki folyamattal kapcsolat
ban bontakozott ki az Egyesült Királyságban. A brit vezetés kezdetben nagyon óvatosan 
fogadta a Varsói Szerződés tagállamainak kezdeményezését. Egy közös hírszerzési bi
zottság (Joint Intelligence Committee, JIC) 1969. decemberben kelt jelentése úgy vélte, hogy 
egy európai biztonsági konferencia kizárólag szovjet érdekeket szolgál, amennyiben 
Moszkva újabb propagandafórumhoz jutna, nyomást gyakorolna az európaiakra, hogy 
fogadják el a status cjuót (benne a Német Demokratikus Köztársaságot; általánosságban 
pedig a szovjet expanzió eredményeit), s véglegesítené a német megosztottságot.27 A JIC 
1972. decemberben újabb figyelmeztetést intézett Sir Alec Douglas-Home külügymi
niszterhez. A testület szerint a fentiek mellett az európai biztonsági tárgyalások csak 
megerősítik az amerikai-szovjet kapcsolatok primátusát (a nyugat-európaiak a hideg
háború során soha nem tudtak teljesen megszabadulni attól a félelmüktől, hogy a két 
szuperhatalom megegyezik egymással a fejük fölött az ő rovásukra); a szovjeteknek 
kedvező enyhülési légkört teremt Európában; valamint éket ver az Egyesült Államok és 
Nyugat-Európa közé.28 Tulajdonképpen a hírszerzési bizottság figyelmeztetései csak 
megerősítették az FCO szkepszisét. Egy belső feljegyzés szerint a folyamat nem sok 
hasznot fog hajtani a Nyugatnak; mindössze azzal az eredménnyel jár, hogy a Szovjet
unió megerősíti hegemóniáját Kelet-Európábán, gyengíteni fogja a NATO-t, és vissza
fogja Nyugat-Európa gazdasági és politikai integrálódását29 A brit kormány azonban, 
nagy részben a közvélemény nyomására, kénytelen volt részt venni az értekezleten.
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A briteknek, és a nyugatiaknak általában, rá kellett azonban jönniük, hogy a szovjeteket 
valóban nem érdekelték a részletek, különösen ami a biztonság katonai vonatkozásait 
érintette: mindenekelőtt propagandacélokra akarták a fórumot felhasználni.

Az európai biztonsági és együttműködési értekezlettel párhuzamosan 1973-tól el
kezdődtek a kölcsönös fegyvercsökkentési tárgyalások (Mutual Balanced Force Reduc
tion, MBFR), amelyek 1976 végéig tartottak, majd egészen 1989-ig folytatódtak. A bri
tek attól féltek, hogy a tárgyalások eredményeként megváltozhat az európai erőegyen
súly, s ezért örömmel üdvözölték, hogy semmilyen lényeges haladás nem történt a 
megbeszéléseken. Ebben a kérdésben is kitapintható volt az immár ortodoxiának ve
hető brit biztonságpolitikai álláspont: semmi sem válthatja ki a szoros atlanti együtt
működést, a kontinensen a fegyverzetcsökkentés az aszimmetriák miatt inkább a Var
sói Szerződésnek kedvez, s végül az európai védelmi identitás egyrészt azért nem va
lósítható meg, mert hiányoznak a megfelelő pénzügyi források, másrészt azért, mert 
egy ilyen folyamat szükségképpen az Egyesült Államokkal szemben határozná meg 
Európát, s ez gyökeresen ellenkezik a brit biztonságpolitika alapjaival.

A Szovjetunió összeomlásától 2001. szeptember 11-éig

A közép- és kelet-európai kommunista államok, majd később a Szovjetunió összeom
lása következtében a biztonság fogalma tovább tágult. Míg a hidegháború első évtize
deiben gyakorlatilag kizárólag a biztonság katonai-stratégiai elemei számítottak, addig 
az úgynevezett enyhüléssel más tényezők, így az emberi jogok kérdése is a biztonság 
egyik elfogadott összetevőjévé vált. Most mind „horizontálisan" (földrajzilag), mind 
„vertikálisan (tematikailag) kitágult a biztonságpolitika felfogása.30 Leegyszerűsítve 
mindez elsősorban azt jelentette, hogy a biztonságnak a nem katonai területre vonat
kozó elemei -  így például a környezetvédelem, a demográfiai változások és a velük ösz- 
szefüggő migrációs mozgások, a nemzetközi (a „fehér" és a „nem fehér") bűnözés stb. 
-  a korábbinál nagyobb szerepet kezdtek játszani a nemzetközi életben. A Nyugat- 
Európára leselkedő hagyományos katonai fenyegetés elhalványodott: immár nem a 
kommunista államok katonai és politikai hatalmával szembeni védelem jelentette a 
biztonság legjelentősebb elemét. Olyan új kifejezések születtek, mint például a „társa
dalmi biztonság". A fogalom szülőatyjai, a „koppenhágai iskola" kutatói szerint a biz
tonságnak olyan új értelmezése született, amely arról szól, hogy a „társadalom képes 
megőrizni saját jellegzetességeit a változó feltételek, a lehetséges és tényleges fenyege
tések közepette".31 Míg a nemzetbiztonság a szuverenitást érintette, addig a „társadal
mi biztonság" az identitást befolyásolta, s ebben az összefüggésben válik például a 
migráció és a bevándorlás az egyik kulcskérdéssé, hiszen az egyes országok lakossá
gának az etnikai, faji, vallási összetétele jelentős mértékben megváltozhat, s ez hatást
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gyakorol az adott államok külpolitikájára, nemzetközi kapcsolataira. Ugyanakkor 
azonban a katonai jellegű veszélyforrások sem tűntek el, bár változások voltak itt is. 
Miközben a hidegháborúban lényegében a Varsói Szerződés jelentette szimmetrikus 
kihívással kellett a nyugat-európai országoknak, valamint az Egyesült Államoknak, 
szembenézniük, addig most túlnyomórészt aszimmetrikus kihívások érték ezeket az 
államokat katonai téren is. A közép- és kelet-európai többnemzetiségű kommunista or
szágok felbomlásával egy sor új állam jött létre, s a folyamat nem mindenhol zajlott le 
békés körülmények között. Számos olyan -  etnikai, politikai és vallási alapon szerve
ződő -  csoport jött létre, mely erőszakos módon próbálta érvényesíteni az érdekeit. 
Ugyanakkor a Szovjetunió felbomlásával egyrészt megnőtt a nukleáris fegyverekkel 
rendelkező államok száma (noha ezek később önként felszámolták ezeket a képességei
ket), másrészt a nukleáris eszközök központi ellenőrzése gyengült, és ennek következ
tében rendkívül veszélyes technológia került olyan államok vagy szervezetek kezébe, 
amelyek -  legalábbis elvileg és retorikában -  nagyobb hajlandóságot mutatnak annak 
felhasználására, mint az ezzel a technológiával már korábban is rendelkező államok. 
A kérdést, hogy a nemzetközi biztonsági helyzet javult-e vagy romlott, nehéz megvá
laszolni, s feltehetően nincs is egyértelmű válasz. Igaz, olyan egzisztenciális fenyege
tés nincs már, mint a Szovjetunió nukleáris ereje, viszont egyes tömegpusztító fegyve
rekkel rendelkező országok és csoportok olyan magasra tudják emelni a veszteségi kü
szöbszintet az ellenfeleiknél, amelyeket esetleg azok már nem vagy csak vonakodva 
hajlandók elfogadni. Ami egyértelmű, az a nemzetközi aktorok számának ugrásszerű 
növekedése, s itt nem kizárólag az új államokról van szó, hanem az államok „alatti" és 
azok „fölötti" szereplőkről, s ez a tény önmagában is kiszámíthatatlanabbá teszi a vi
lágot. Ugyanebbe az irányba hat az a realitás is, hogy korábban jobban számon lehetett 
kérni az egyes tetteket, mert azokat a nemzetközi arénában szinte kizárólagos jelleggel 
államok, azaz földrajzilag jól körülhatárolt, hatalmi központtal rendelkező entitások 
követték el. A hidegháború utáni helyzetben ellenben a nem állami szereplőket sokkal 
nehezebb a nemzetközi jogi, politikai, diplomáciai és katonai intézményrendszerekkel 
ellenőrzés alatt tartani és adott esetben felelősségre vonni. Ennek a jelenségnek a biz
tonságpolitika szempontjából az egyik legjelentősebb következménye az, hogy a hi
degháborús béke alapját képező elrettentés már nem működik olyan hatásfokkal, mint 
korábban, és új eszközöket kell találni a megváltozott biztonsági kihívások kezelésére.

A fenti helyzetből többen azt a következtetést vonták le, hogy a biztonság -  legalábbis 
a nyugat-európai államok számára -  „deterritorializálódott", s a biztonságpolitika az 
úgynevezett posztmodem fázisába lépett. Ám mások úgy vélték, hogy korai lenne még 
temetni a nemzetközi kapcsolatok realista elméletét és gyakorlatát. A Thatcher-kabinet ez 
utóbbiak közé tartozott: a konzervatívok az ideológiai hátterük miatt is szkeptikusak a vi
lágmegváltó vagy akár örök békét hirdető gondolatokkal szemben. A kormány védelmi 
minisztere, Tom King leszögezte, hogy a változó körülmények ellenére a nemzetközi élet
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alapvető elemei változatlanul a helyükön maradtak. így az Egyesült Királyság katonai 
biztonságának alapjait továbbra is az atlanti szövetség, valamint az amerikai katonai erők 
európai jelenléte jelenti; továbbra is szükség van a nukleáris elrettentésre egy jelentősebb 
méretű háború megelőzésére; ugyanígy a jövőben is szükséges a brit katonai jelenlét Né
metországban; s végül a brit védelmi erőket olyan rugalmassá és sokoldalúvá kell tenni, 
amely lehetővé teszi a NATO-n belüli, sőt azon kívüli bevetésüket is.32

Tom King nézetei 1990-bek kerültek nyilvánosságra, a Munkáspárt 1991-ben változta
tott kudarcot vallott nukleáriserő-ellenes politikáján és fogadta el annak szükségességét 
az Egyesült Királyság biztonsági struktúrájában. A magyarázatot az a szemlélet adja, 
amely szerint a Szovjetunió összeomlott ugyan, de a szovjet/orosz nukleáris fegyverek 
nem semmisültek meg a kommunista hatalommal együtt. Az 1992-es védelmi jelentés 
(Defence Estimates) egyértelművé tette, hogy a „bizonytalansági és a kockázati tényezők 
maradtak. A volt Szovjetunió hatalmas nukleáris arzenálja még mindig létezik. (...) 
Oroszország maradt a legerősebb katonai hatalom Európában."33 A brit stratégiai terve
zés a hagyományoknak megfelelően a legrosszabb esetre készült, s ennek megfelelően 
továbbra is tartotta magát ahhoz az elképzeléshez, hogy az új veszélyeket is el lehet ret
tenteni a nukleáris fegyverekkel. A stratégiai tervezés középpontjában még mindig az ál
lamok álltak és nem a „nem állami" szereplők. Ennek megfelelően Margaret Thatcher egy 
1990. júniusi moszkvai megbeszélésen leszögezte: „Ha nem tudjuk megakadályozni azt, 
hogy tömegpusztító fegyverekre tegyenek szert ezek az államok, akkor visszafogottság
ra kell kényszerítenünk őket."34 Sőt egy másik értelemben is hagyományos maradt Lon
don biztonságpolitikai felfogása: a ballisztikus rakéták elterjedése nem csupán az Egye
sült Királyságra, hanem a brit fennhatóság alatt lévő tengeren túli területekre is veszélyt 
jelentett, s azok biztonsága ugyanolyan súllyal esett a latba, mint az anyaországé.

A brit vezetés az 1990-es évek amerikai külpolitikájában újabb indokot látott a függet
len brit hagyományos és nukleáris erők fejlesztésére. A Clinton-adminisztráció hivatalba 
lépése (1993. január) bizonyos mértékű befelé fordulást hozott Washington külpolitiká
jában. A demokrata elnökjelölt belpolitikai téren támadta elsősorban George W. H. Bush-t 
(leghíresebb kampányjelszava „A gazdaság, te ostoba" volt), s kezdetben a Fehér Ház
ban is a belpolitikai témák domináltak. Az amerikaiak vonakodása attól, hogy aktívab
ban részt vegyenek a nemzetközi életben, hatással volt a brit védelmi és külpolitikára is. 
Egyrészt az Egyesült Királyságnak a lehető legnagyobb befolyásra kell szert tennie Ame
rikában, hogy a „megfelelő" irányba terelje az amerikai stratégiai gondolkodást. Ez a 
„megfelelő" irány újfent a nemzetközi kapcsolatok realista felfogásából indult ki. A John 
J. Mearsheimer és Kenneth Waltz nevével fémjelzett strukturalista realisták elemzése sze
rint Európa a Szovjetunió összeomlásával kevésbé stabil lett. A kontinens a szovjetek je
lentette külső fenyegetés hiányában és egy esetleges amerikai kivonulás mellett ismét a 
relatív előnyök politikájához tér majd vissza. Az európai integráció mindössze a nemze
ti érdekérvényesítés egyik, talán legfontosabb színtere az európai hatalmaknak. A dön

214 Külügyi Szemle



A brit biztonságpolitika ötven éve

tések mögött Európa vezető államainak az egymás közötti megállapodásai állnak. A NA
TO ebben a helyzetben elsorvadhat, és a földrész biztonsága csorbát szenvedhet. London 
a fenti logika alapján arra a következtetésre jutott, hogy az Egyesült Államok európai je
lenlétére, biztonsági szempontból, továbbra is szükség van. Másrészt a brit vezetés ügy 
vélte, hogy az Egyesült Királyság biztonsági igényeit hosszabb távon az európai szom
szédokkal való szorosabb együttműködés útján elégítheti ki. Az atlanti kooperációra va
ló túlzott támaszkodás erőforrásokat vonhat el az európaiakkal való együttműködéstől, 
s ez nem lehet az Egyesült Királyság hosszú távú érdeke. Azaz miközben a NATO-nak 
kell továbbra is a brit biztonságpolitika legerősebb pillérét alkotni, London érdeke az, 
hogy az európai „vállalkozás" sikerüljön, mert különben a brit biztonság kerülhet ve
szélybe. Ennek megfelelően a britek komolyan vették az európai biztonsági és védelmi 
kezdeményezést (European Security and Defense Initiative, ESDI) majd az abból kinövő 
európai biztonsági és védelmi politikát (European Security and Defense Policy), azon belül 
is a brit-francia-német együttműködést, jóllehet több területen is „vörös vonalat" húz
tak, azaz vétójogot tartottak fent (így a kiil- és védelmi politikában, az adópolitikában, a 
társadalombiztosításban és az EU költségvetésében). Az ESDI azon túl, hogy a NATO 
politikai és katonai struktúrája átalakításának fontos elemét képezte, jelentős lépést je
lentett az Európai Unió (EU) fejlődésében is. Az ESDI összhangban állt az 1991-es 
maastrichti szerződésben foglaltakkal ugyanúgy, mint az 1997-es amszterdami deklarációval, 
valamint a Nyugat-európai Unió megfelelő nyilatkozataival. Továbbá, a maastrichti 
szerződés aláírói kötelezték magukat egy közös kül- és biztonságpolitika (Common 
Foreign and Security Policy, CFSP) kialakítására is. Mindez azt jelentette az Egyesült Ki
rályságnak, hogy a korábbiaknál szervesebben integrálódott az európai biztonsági struk
túrákba. Bizonyos szempontból ez kényszerűség is volt; a viszonylagos amerikai passzi
vitáson túl London számára elsősorban a biztonságpolitika volt az a terület, ahol Euró
pában vezető szerepre tarthatott igényt. Továbbá az ESDP a brit felfogás szerint lehető
séget kínált az európaiaknak arra, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek az európai 
biztonsági és védelmi struktúrák megteremtésére; azaz: költsenek többet a védelemre, és 
ezáltal erősítsék a NATO európai pillérét. Tony Blair az évtized végén arra figyelmezte
tett, hogy az Egyesült Államok ellenében és a NATO versenytársaként helytelen lenne 
egy európai védelmi unió létrehozása. Más szavakkal: a brit biztonsági jövőkép az 
ESDP-1 a NATO partnereként képzelte el, szemben egyes kontinentális elképzelésekkel, 
amelyek az előbbit az utóbbi helyett szerették volna látni.35

Ahogy azonban korábban már szóltunk róla: a NATO középponti szerepét London 
semmiképpen sem akarta feladni vagy felcserélni egy másik biztonsági struktúrával. 
Teljes összhangban a brit stratégák többségének véleményével, amelyet a „plus qa 
change, plus c'est la merne chose" felfogás jellemzett, a NATO hagyományos szerepe Lon
don szemében alig-alig csökkent. így továbbra is az Egyesült Államok és Európa közöt
ti legfontosabb intézményi kapocs maradt; költséghatékonysága folytán megfelel a biz
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tonságpolitika gazdasági vonzatainak is; a demokratikus államok szövetsége, azaz ér
tékalapon egyesít nemzeteket; s kimondva-kimondatlanul még mindig érvényes Lord 
Ismay aforizmája: továbbra is „bent" tartja az amerikaiakat, „kint" tartja az oroszokat és 
„lent" tartja a németeket (Margaret Thatcher és Francois Mitterrand egyáltalán nem lel
kesedett Németország újraegyesítéséért). A kulcsszerep továbbra is az amerikaiaké: 
amennyiben Washington kivonulna Európából, Németország előbb-utóbb vezető szere
pet kapna, s akár nukleáris hatalommá is válna, sőt kellene válnia: e nélkül ugyanis az 
európai védelmi és biztonságpolitika hiteltelenné válhatna. Egy ilyen lehetőség a brit és 
francia vezetők rémálmaiban és nem vágyálmaiban merült fel. Részben ebből a meg
gondolásból kiindulva támogatta az Egyesült Királyság a NATO bővítését is. A szerve
zet fennmaradása attól függött, hogy mennyire sikerül új feladatokat találni a Varsói 
Szerződés megszűnése után. A szervezet politikai missziója került előtérbe: a biztonság 
és stabilitás zónájának kiterjesztése lett a NATO létezésének elsődleges igazoló tényező
je. Ezzel az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a kor szellemének megfelelően, tulaj
donképpen a korábbi, katonai biztonsághoz képest tágabban értelmezte a biztonságot 
és benne a saját szerepét is. Ugyanakkor Richard Lugar amerikai republikánus párti sze
nátor híressé vált szavainak szellemében -  „NATO should either go out of area, or out of 
business"36 -  a NATO-nak földrajzilag is ki kellett terjeszteni a tevékenységét, s olyan 
válsággócokban is fel kellett lépnie, mint a Balkán, később pedig Afganisztán. A NATO 
portfoliójának funkcionális és földrajzi kiterjesztése megfelelt London stratégiai érde
keinek. A britek mindig is pragmatikusan közeledtek Közép- és Kelet-Európához, s el
sődleges nemzeti érdekeik mindenekelőtt gazdasági és politikai stabilitást követeltek 
meg a térségben. A NATO bővítése a közép- és kelet-európai államokkal eleget tett e kri
tériumoknak. Továbbá a brit és a kontinentális biztonsági felfogás között hagyományo
san, legalábbis 1945 után, az egyik alapvető különbség az volt, hogy az előbbi globáli- 
sabb jellegű volt, szemben az utóbbi regionális természetű felfogásával. Azzal, hogy a 
NATO „out-of-area" feladatokat vállalt, közeledett ezzel a brit állásponthoz.

A NATO mellett egy másik biztonsági szervezet is igényt tartott az európai bizton
sági struktúra alakítására: az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ), 
később Szervezet (EBESZ). A páneurópaiak egyfajta európai ENSZ-t láttak benne, 
amelynek fennhatósága alá tartozik az emberi jogok védelme, az európai hagyomá
nyos erőkről (Conventional Forces in Europe, CFE) folyó tárgyalások ellenőrzése, a biza
lomépítés és a válságkezelés. London azonban egyrészt mindig is szkeptikusan kezelt 
minden olyan európai szervezetet, amely potenciálisan a NATO riválisa lehet (mind
egyik az Egyesült Államok Európából történő kizárásának a lehetőségét hordozza ma
gában), másrészt pragmatikus alapon megkérdőjelezte az EBESZ hatékonyságát, ahol 
a döntések az egyhangúság elve alapján születnek. A britek inkább a szervezet funkció
jának úgynevezett minimalista értelmezését tették magukévá: az EBESZ feladata a bi
zalomépítés, a válságkezelés, valamint a fegyverzet-ellenőrzés kellene hogy legyen.
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Első pillantásra érdekes kettősséget, sőt akár ellentmondást mutat az Egyesült Ki
rályságnak az 1990-es évek elejének két legjelentősebb fegyveres konfliktusához való 
viszonya. Az 1991-es öbölháborúban a brit kormány volt a fegyveres beavatkozás egyik 
legkövetkezetesebb híve, míg az évtized közepén a boszniai válságban John Major kor
mánya nagyon is visszafogott szerepet játszott. A magyarázat újfent a brit pragmatiz
musban keresendő. London stratégiai elképzeléseibe mindenképpen belefér az erő al
kalmazása, amennyiben azt jól meghatározott célok vezérlik, s a konfliktus időben is 
jól behatárolt keretek között tartható.37 A volt Jugoszláviában azonban az Egyesült Ki
rályság azért vonakodott fegyveresen beavatkozni, mert a londoni vezetés tartott attól: 
egy „nyílt végű" intervencióra kerülhet sor, amelynek eredményeként az ország évti
zedekig „beleragadhat" nyugat-balkáni „mocsárba".

Az 1990-es évek legáltalánosabb brit biztonságpolitikai koncepciója az úgynevezett 
védelmi diplomácia volt. Ez a gondolat állt, többek közt, a már a munkáspárti kormány 
által 1998-ban összeállított stratégiai védelmi felülvizsgálat (Strategic Defence Revieiv, 
SDR) hátterében is. A felfogás szerint a védelmi képességeket azért kell növelni és javí
tani, hogy az Egyesült Királyság részt vehessen a béketámogató és humanitárius beavat
kozásokban. Ennek megfelelően alapvetően a szárazföldi erőket kell fejleszteni az expe- 
díciós célokat tekintve: „könnyebbé" és gyorsabban bevethetővé, mozgékonyabbá kell 
tenni őket ezekhez a feladatokhoz. A hadsereg misszióját gyakorlatilag a feje tetejére ál
lították: a katonaság immár nem az állam védelmét és az erő bevetését szolgálta elsősor
ban, hanem a hadsereg tagjai egyenruhába öltöztetett humanitárius diplomatákká vál
tak. Az SDR  a hadsereg legfontosabb funkciójának a „nem háborús akciókat" (Operations 
Other Than War, OOTW) jelölte meg; azaz a központi kihívást nem az ellenséges erők je
lentették, hanem az egyéb kockázati tényezők. A hadsereg tagjai számára a legfontosabb 
érintkezési forma nem a hadi cselekmény lett, hanem az „emberi kontaktus", főleg 
civilekkel.38 Ez utóbbi tényt aláhúzta az a változás is, amely sok esetben elmosta a kü
lönbséget a fegyveres erők és a civilek között: ahogy korábban már említés történt erről, 
a nemzetközi életben az 1990-es években bekövetkezett egyik legjelentősebb változás az 
abban részt vevők számának drasztikusnak mondható növekedése jelentette, nem első
sorban az új államokat tekintve, hanem a nem állami aktorokra vonatkozóan.39

A brit biztonságpolitika a Munkáspártnak a hatalomba való visszatérésével (1997) kez
dett megváltozni, s ha egy szóval kellene jellemezni ennek a változásnak az irányát, azt le
hetne mondani, hogy „európaibb" lett. Az EU 1997. júniusban Amszterdamban tartott 
csúcsértekezletén megerősítette a maastrichti szerződést, beleértve azt a britek által támo
gatott elgondolást, hogy a Nyugat-európai Unió „híd" szerepet töltsön be a NATO és az 
európai biztonsági struktúra között; azaz világos elmozdulás történt egy önálló európai 
biztonsági dimenzió kialakítása felé. Az új miniszterelnök, Tony Blair a következő évi 
pörtschach-i csúcstalálkozón már azt jelezte, hogy London hajlandó a WEU szerepét átgon
dolni; a javaslat hátterében annak a felismerése állhatott, hogy az Egyesült Királyság, mi
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után kimaradt az egységes valutarendszerből, a biztonság területén kárpótolhatja magát, 
és ott tehet szert európai vezető szerepre. Blair még tovább ment ezen az úton az 1998 vé
gén St. Malóban tartott brit-francia megbeszéléseken: vendéglátójával, Jacques Chirackal 
egyetértett abban, hogy az EU-nak minden téren vezető szerepre kell törekedni a világban. 
Ennek egyik alapfeltétele az, hogy Európa képes legyen önálló katonai akciókra, hogy a 
politikáját megfelelő katonai erővel támassza alá, s ehhez alakítsa ki a szükséges struktú
rákat és képességeket. Tony Blair döntését feltehetően befolyásolta az a törekvés, hogy az 
Egyesült Királyság egyenrangú szerepet kapjon a francia-német tengely mellett. Továbbá, 
ha Párizs azt kívánta, hogy az EU globális szereplő legyen, és ellensúlyozza az Egyesült 
Államokat, akkor ebben szüksége volt az Egyesült Királyság haderejére is. A britek reál
politikai kombinációiban pedig bizonyára helyet kapott a sok tekintetben kényelmetlenül 
túlságosan szorossá váló francia-német együttműködés bizonyos mértékű lazításának 
szándéka is. Ám az 1990-es évek második felének balkáni eseményei meggondolásra kész
tették a brit vezetést. Röviden jellemezve a helyzetet: egyrészt szembe kellett nézniük az 
úgynevezett Holbrooke-effektussal,40 másrészt, ahogy Tony Blair 2000. októberben Varsó
ban kifejtette: „Európában napjainkban nem csupán a békéről van szó. A helyzet legalább 
annyira megköveteli a kollektív erő alkalmazását is."41 A londoni biztonságpolitikai szem
léletváltozás az ezredforduló környékén tehát egyfelől visszatérést jelentett a szorosabb 
európai opcióval való „flörtölés" után a hagyományos atlantista megközelítéshez, másfe
lől jelentős elmozdulást jelentett a Munkáspárt biztonságpolitikájában, amely korábban 
„Amerika-szkeptikus" volt, különösen az 1980-as években. A blairi „harmadik út" nem 
csupán a thatcheri gazdaság- és társadalompolitika, hanem a biztonságpolitika számos 
elemének az átvételét is jelentette, s ennek egyik jelképes megnyilvánulási formájaként, 
igaz, 2001. szeptember 11-e után, Tony Blairt is ugyanazzal a dehonesztáló jelzővel illették 
a bírálói, mint nagyjából két évtizeddel korábban Margaret Thatchert: „Bush (illetve Rea
gan) ölebe." Tony Blair biztonságpolitikai felfogása valóban közelebb került az amerikaia
kéhoz, s ugyanez mondható el külpolitikájának főbb elemeiről is, amelyek meghatároz- 
ták/meghatározzák a Munkáspárt jelenlegi biztonságpolitikai elképzeléseit. Balir külpoli
tikai „víziójának" alappilléreit az alábbi tényezők adják: a) atlanti együttműködés; b) gaz
dasági liberalizmus; c) a mélyebb európai politikai integrációval szembeni szkepszis; d) az 
EU további bővítésének a híve (így, többek közt, Törökország tagságát is támogatja ugyan
úgy, mint kívülről az Egyesült Államok -  a török tagságnak jelentős biztonságpolitikai 
vonzatai vannak); e) az EU-t az Egyesült Államok partnereként képzeli el, s nem ellenzi az 
„egypólusú" világot, szemben a francia felfogással, amely a többpólusú világ mellett áll ki 
és „rivális hatalmi központokat" képzel el; 0 annyiban híve a közös európai kül- és biz
tonságpolitikának, hogy az európai védelmi képességek növelik az amerikaiaknak az at
lanti szövetség melletti elkötelezettségét; továbbá az európai kül- és biztonságpolitikát 
London az atlanti szövetség egyik elemének tekinti európai eszközökkel, miközben Párizs 
európai vállalkozást lát benne a szövetségi képességek felhasználásával.
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2001. szeptember 11-étől napjainkig

Nyilvánvalóan csak azt a magától adódó tényt állapíthatjuk meg, amikor a 2001. szep
tember 11-e utáni brit biztonságpolitika alapvonalait vesszük szemügyre: a folyama
tosság jellemzi továbbra is London biztonságpolitikáját, mindössze csekély hangsúly- 
eltolódások következtek a New York és Washington ellen indított terrorista támadások
ból. A hivatalos doktrínák szintjén ez azt jelentette, hogy alapjában véve érvényben 
maradt az 1998-as Strategic Defence Review, valamint az 1999-es úgynevezett Fehér 
könyv (White Paper), s mindössze kiegészítette ezeke a 2002. júliusban megszületett „új 
fejezet" (A New Chapter -  az 1998-as stratégiai védelmi felülvizsgálathoz), továbbá a 
2003-ban összeállított Strategic Trends és az újabb Defence White Paper és a legutoljára 
2004. szeptemberben módosított The Future Strategic Context for Defence (a védelem jö
vőbeli stratégiai környezete).

Noha mindegyik dokumentum a védelmi minisztérium égisze alatt készült, a folya
matosság mellett a változást, a biztonságpolitika szűkebb -  katonai -  értelmezésétől a 
tágabb felé való elmozdulást legeklatánsabban a 2003-as Strategic Trends mutatja, 
amelynek mottója rendkívül tömören foglalja össze a XXI. század elején a biztonsági 
környezetben bekövetkezett legalapvetőbb változást: „Az Egyesült Királyságra lesel
kedő legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a stratégiai környezet sokkal gyorsabban 
fog változni, mint ahogy az Egyesült Királyság az új kihívásokra megfelelő választ adó 
eszközökre szert tesz, illetve használatba vesz."42 Ezt követően a dokumentum felso
rolja azokat a stratégiai trendeket, amelyek most és a közeljövőben meghatározzák az 
Egyesült Királyság biztonsági helyzetét:
• az államok szuverenitásának fokozatos elvesztése, a hatalom az államoktól az ál

lamközi hálózatok kezébe kerül át;
• az Egyesült Királyság fegyveres erőinek egyre nehezebb fizikai körülmények között 

kell a feladataikat teljesíteni (azaz immár nem a hidegháború végéig jellemző terri
toriális védelem, hanem a „területen kívüli" akciók kerültek a középpontba);

• egyre több politikai-katonai szövetség formálódik;
• egyre élesebb ellentét jellemzi a fundamentalista muzulmánok és a nyugatiak kul

túráját;
• a konfliktusok új színterekre, így az űrre és a kibertérre is átterjedtek;
• valószínűsíthető a tömegpusztító fegyverekkel rendelkező államok számának növe

kedése;
• egyre sűrűbben kerül sor humanitárius beavatkozásokra;
• az új (fegyverzet-) technológiák gyorsan terjednek;
• egyre nagyobb méreteket ölt az államok közötti migráció;
• egyre élesebb a verseny az egyre csökkenő mértékben rendelkezésre álló természeti 

erőforrásokért;
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• az aszimmetrikus fenyegetések eszközei egyre hatékonyabbak;
• növekszik az úgynevezett kudarcot vallott (failed states) államok száma, amelyek

nem képesek az állam hagyományos funkcióit (belső rendfenntartás stb.) ellátni és
az általuk jelentett veszély a nemzetközi békére.43
A fent idézett lista második pontja közvetetten utal a brit biztonságpolitika egyik 

alapvető tételére, amely gyakorlatilag összhangba hozza az amerikai stratégák vélemé
nyével, s bizonyos mértékben eltávolítja a kontinens meghatározó nagyhatalmainak, 
elsősorban Franciaországnak a felfogásától. Ez az elv így szól: az európai konfliktuso
kat nem kell a továbbiakban a legfőbb stratégiai prioritásokként kezelni; a valódi kihí
vások mind földrajzilag, mind funkcionálisan Európa határain túl jelentkeznek. így az 
előbbi kategóriába esik Irán, Irak, Afganisztán, Észak-Korea, Kína, Dél-Ázsia, a Közel- 
Kelet vagy akár Afrika (ahol a harmadik Blair-kormány aktív külpolitikát óhajt folytat
ni a közelmúlt tragédiáiból -  például, Ruanda, Darfúr -  okulva). Az utóbbiak között 
szerepel elsősorban a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a nemzetközi terrorizmus, 
illetve a tömegpusztító fegyverek és a nemzetközi terrorizmus „egymásra találása", al
kalmanként a „haramia-" vagy a „kudarcot vallott" államok hathatós közreműködésé
vel, mely utóbbiak önmagukban is jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. Az, hogy 
a brit biztonságpolitikai gondolkodás ilyen átfogó mértékben globális jellegű, a folya
matosságot erősíti az Egyesült Királyság stratégiájában. Ahogy az 1998-as alapvető 
Strategic Defence Review megfogalmazta (és az 1999-es Fehér könyv megerősítette): az 
Egyesült Királyságnak létfontosságú érdekei fűződnek Európához mint egésznek a 
biztonságához és stabilitásához, ezen túlmenően ugyancsak alapvető biztonsági érde
kei vannak a nemzetközi kereskedelem fenntartásában, hiszen a gazdasági élete ettől 
függ, és ez az érdek túlmutat már Európán, mint ahogy a gazdasági érdekekből és a 
történelemből adódóan a tengerentúli területek (jelenleg összesen 13) biztonsága is. 
Végül: a brit társadalom úgynevezett nyílt társadalom, amelyet közvetlenül és köny- 
nyen befolyásolnak a világban folyó események, így az Egyesült Királyság érdekelt ab
ban, hogy amennyire csak képességei és lehetőségei engedik, megpróbálja befolyásol
ni a globális trendeket.44

A katonai vezetésen kívül a politikai vezetés is ismételten kinyilvánította szándékát, 
hogy az Egyesült Királyságnak az érdekei nem korlátozódnak Európára. Ezen a pon
ton azonban fel kell hívni a figyelmet az érdekek és a képességek közötti szakadékra, 
amelyre a leginkább nyilvánvaló példát az 1990-es évek talán legjelentősebb kihívásai, 
a balkáni háborúk szolgáltatták. London különösen a koszovói válsággal kapcsolatban ke
rült szembe kínos kérdésekkel. A jelentősebb nyugat-európai politikusok közül a legto
vább Tony Blair tartott ki politikailag Slobodan Milosevic mellett, s ő ellenezte a 
leghevesebben a katonai erő bevetését Belgráddal szemben. Katonailag is tévedett, 
amikor azt várta, hogy a szerb vezetés hamar beadja a derekát a bombázások megkez
dése után. Ennek a téves kalkulációnak egyik következménye az volt, hogy London
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kénytelen volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy a brit légierő szinte a teljesítőképes
ségének határaihoz érkezett a hadműveletek alatt. Továbbá egy esetleges szárazföldi 
hadműveletben 50 ezer brit katonára lett volna szükség, s egy ilyen részvétel „szinte 
biztosan kimerítette volna [a hadsereg] erőforrásait, s egy ilyen erőt nem lehetett vol
na felváltani vagy megerősíteni. Egy koszovói hadművelet azzal a kockázattal járt vol
na, hogy az Egyesült Királyság a Strategic Defence Review-ban lefektetett erőforrások 
határáig jutott volna, s talán azokon túl is jutott volna."45 Egy ilyen helyzet viszont 
súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat rejt magában; a megoldás vagy a kötelezettsé
gek számának csökkentése, vagy a védelmi kiadások nagyarányú emelése, amelyre 
különböző, főleg belpolitikai okokból nem kerülhetett sor.

Mindennek ellenére Tony Blair miniszterelnök egy 2001. október 1-jén elmondott be
szédében, a jelenlegi amerikai adminisztráció hivatalos politikáját visszhangozva, arra 
hívott fel, hogy „formáljuk át a körülöttünk lévő világot". Majd a brit „nagy stratégia" 
alapelemeiként a terrorizmus elleni háborút, az instabilitás és az egyenlőtlenség okai
nak orvoslását (azaz, a „kudarcot vallott" államok megreformálását), valamint olyan új 
nemzetközi struktúrák életre hívását nevezte meg, amelyek hatékonyabban képesek 
kezelni a globalizációt.46

London a nemzetközi biztonsági struktúrák közül továbbra is a NATO-t tartja az 
Egyesült Királyság biztonsága fő pillérének. Az Egyesült Királyság támogatta a szer
vezet bővítését. A hidegháború utáni első bővítési kör esetében London egyértelműen 
leszögezte, hogy „Közép- és Kelet-Európábán a nagyobb stabilitás bármilyen potenciá
lis katonai kiadást ellensúlyoz".47 London Washington mellé állt az Oroszországgal 
kapcsolatos aggodalmak leszerelésében: Moszkvának nem lehet vétójoga a bővítés 
kérdésében, ám tekintetbe kell venni a jogos orosz biztonsági aggodalmakat. A brit 
kormány elfogadta a RAND Corporationnek és a Pentagonnak azt az elemzését, amely 
szerint egy közvetlen, hagyományos fegyverekkel vívott háborúnak Európában cse
kély a valószínűsége, s ha ilyenre sor is kerülne, a NATO elegendő idővel rendelkezik 
ahhoz, hogy módosítson a védelmi stratégiáján. Ennek megfelelően szükségtelen a 
NATO-erők előretolt jelenléte az újonnan csatlakozó államokban (a Cseh Köztársaság
ban, Lengyelországban és Magyarországon).48

A 2001. szeptember 11-ei támadások egyik tanulságaként London azt szorgalmazza, 
hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete vállaljon globális szerepet, s ezzel össz
hangban bátorítsa a tagállamokat arra, hogy növeljék azon képességeiket, amelyek le
hetővé tennék a szervezet ilyen jellegű misszióit. Ugyancsak ezekből a terrortámadá
sokból azt a következetést szűrték le a brit katonai és politikai vezetők, hogy nem sza
bad várni, ameddig a brit érdekeltségeket támadások érik, hanem a harcot „oda kell 
vinni az ellenséghez". A Strategie Defence Review-hoz csatolt 2002-es „új fejezet" ismé
telten leszögezi, hogy a négy évvel korábbi stratégiai felülvizsgálat javaslata, amely 
szerint az expedíciós erőket kell fejleszteni, helyes volt, csakúgy mint az aszimmetri
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kus veszélyekben rejlő kockázatok elemzése. Ennek megfelelően hatékonyabb, ha az 
ellenséggel az Egyesült Királyságtól távol veszi fel a harcot a brit (és a vele szövetsé
ges) haderő.49 Ugyanakkor nem szabad elhanyagolni a nukleáris erőket sem, hiszen az 
egyik fő veszélyt a tömegpusztító fegyverek elterjedése jelenti. Igaz, az elrettentés már 
nem működik olyan hatékonyan, mint a hidegháború idején, amikor reálpolitikai ala
pon gondolkodó ellenfelekkel nézett szembe az Egyesült Királyság (és a Nyugat álta
lában), ennek ellenére London nem mondhat le a nukleáris fegyverek jelentette elret
tentésről, vagy akár a csapásmérésről sem. A brit nukleáris ütőerő magvát továbbra is 
az 1980-as években hadrendbe állított, tengeralattjárókról indítható és több robbanófe
jet is célba juttatni képes Tridentek  jelentik, s a becslések szerint további 30 évre is ezek 
a fegyverfajták adják majd a brit nukleáris csapásmérő erőt. A stratégiai felülvizsgálat 
harmadik katonai vonatkozását a béketámogató és a terroristaellenes speciális képes
ségek fejlesztése jelenti. Ez utóbbi képesség egyébként a NATO egyik új missziója kell 
hogy legyen a britek szerint. Többek közt brit támogatással fogadták el a NATO 2002. 
novemberi prágai csúcstalálkozóin  a NATO Response Force-ra (NFR , NATO reagáló erő) 
vonatkozó javaslatot. A britek ezzel egyben megtorpedózták az Európai Unió Rapid 
Reaction Force-át (gyorsreagálású erő) is egy bizonyos értelemben: London szerint a 
duplikáció elkerülése érdekében ez utóbbinak nem kellene a terrorizmus elleni küzde
lemmel foglalkoznia. Más szavakkal: a brit stratégiai elképzelésekben a NATO a biz
tonság globális, míg az EU a biztonság regionális szervezete. Párizs viszont az ameri
kaiakkal szembeni európai „ellensúly" kialakításához fokozni szeretné az EU globális 
képességeit és szerepét. Tony Blair határozottan az elképzelés ellen foglalt állást azzal 
érvelve, hogy az atlanti szövetség bármilyen jellegű gyengítése egyben az Európai 
Unió -  és az Egyesült Államok -  előtt álló fenyegetések elleni küzdelmet gyengítené. 
A brit stratégiai elképzelések középpontjában továbbra is az atlanti együttműködés és 
partnerség áll,50 hogyha befolyásolni kell az amerikai döntéshozatalt, akkor azt köny- 
nyebben és hatékonyabban lehet belülről, mint kívülről végrehajtani. Továbbá, bár ez 
a törekvés az utóbbi időben kissé elhalványult, Tony Blair és kormánya egyfajta híd 
szerepet próbál betölteni az Egyesült Államok és Európa között; ahogy a 2004-es The 
Future Strategic Context for Defence megfogalmazza: „Az Egyesült Királyságnak fontos 
szerepe van abban, hogy elejét vegye az Egyesült Államok és az európai partnerek kö
zötti félreértéseknek."51

Ami a kihívásokra adott katonai válaszok természetét illeti, a brit elképzelések sze
rint a fenyegetések sokkal sokrétűbbek, kevésbé kiszámíthatók s talán olyanok lesz
nek, amelyekre a hagyományos hadviselés eszközeivel nem lehet megfelelő választ ad
ni. Továbbá a kihívások természetéből adódóan az Egyesült Királyság nem valószínű, 
hogy egyedül kényszerül felvenni a küzdelmet azokkal, hanem (elsősorban ad hoc) 
koalíciók tagjaként. Az ezekben a koalíciókban részt vevő államok különböző érdekek
kel és felfogásokkal rendelkezhetnek (más szavakkal: London nem érték alapú koalí-
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dókban, hanem hagyományos pragmatikus, érdek alapú szövetségekben gondolko
dik). Jelenleg az Egyesült Királyság területét nem tudják elérni a tömegpusztító fegy
verekre újonnan szert tett államok, de 2030-ig valószínűnek látszik, hogy ezek az álla
mok szert tesznek a megfelelő rakétatechnológiára. Az Egyesült Királyság ezért vállal 
olyan prominens szerepet az iráni nukleáris program nemzetközi ellenőrzés alá helye
zésében, ugyanis a perzsa állam lehet az első ezen országok közül, amelynek rakétái 
elérhetik a szigetországot.52 Jelenleg még nem folyik különösebben éles vita az ameri
kai rakétavédelmi rendszer egyes elemeinek esetleges nagy-britanniai telepítéséről. 
A konzervatívok elvileg nem ellenzik, a munkáspártiak, valamint a liberális demokra
ták viszont adott esetben a telepítés ellen foglalhatnak állást -  a helyzet ebben az eset
ben némileg hasonlít majd az 1980-as évek vitáira, amikor az amerikai cirkáló rakéták 
Greenham Common-i és molesworth-i jelenléte ellen vehemensen tiltakozott a Mun
káspárt. Napjainkban azonban katonailag is kevéssé lenne védhető egy ilyen döntés. 
Egyrészt hatékonyabb védelmet kínál, és a jelenlegi kihívásoknak jobban megfelel, a 
NATO Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence elképzelése. Másrészt, ennek hiá
nyában is, Washington nem a szárazföldre, hanem a tengerre telepített rakétavédelmi 
rendszer mellett dönthet; így az Aegis rendszer is szóba jöhet vagy akár az olyan euró
pai tengeri légvédelmi képességek, mint a brit Type 45 rombolók.

Az Egyesült Királyság biztonságpolitikáját az utóbbi fél évszázadban nagyfokú fo
lyamatosság jellemezte annak ellenére, hogy világtörténelmi jelentőségű események 
történtek ebben az időszakban. Az ország geopolitikai helyzete is bizonyos változáso
kon ment át; ám az alapvető tények nem változtak: az Egyesült Királyság másodosztá
lyú világhatalom és első osztályú európai hatalom. Továbbá, elsősorban biztonságpo
litikai téren, London mindig is egyértelműen kötődött Washingtonhoz, ellenben kétér
telműen az európai kontinenshez s a tárgyalt időszak nagyobb részében annak nyuga
ti feléhez. Történt ez mindannak ellenére, hogy az Egyesült Királyság mindössze Euró
pában és ott is csak biztonságpolitikai téren számíthat vezető szerepre, ahogy azt a 
Munkáspárt 1997-es választási kiáltványának egyik jelszava is kifejezte: „Vezető szere
pet adunk Nagy-Britanniának Európában." A 2001. szeptember 11-ei események azon
ban visszalendítették a brit biztonságpolitikát a churchilli hagyományokhoz: a jelenle
gi brit biztonságpolitika alapvonalait tekintve lényegében megegyezik az amerikaival. 
Mindketten azonos fontossági sorrendet állapítottak meg biztonságpolitikai téren: a tö
megpusztító fegyverek, a „haramiaállamok", a „kudarcot vallott államok" és a terro
rizmus, illetve ezeknek a kombinációja. Azonos a biztonsági környezetre adott vála
szuk is: globális küzdelem ellenük, mindenekelőtt megelőző eszközökkel, valamint a 
szabadság és a demokrácia terjesztése, ha kell, fegyveres erővel is. Amennyiben az 
Egyesült Királyság valóban vezető szerepet kíván játszani Európában, többek közt en
nek a biztonságpolitikai koncepciónak a helyességéről kell meggyőznie partnereit 
mind az Európai Unióban, mind pedig a NATO-n belül.
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Résumé

British Secu rity  Policy Since 1945

The Second World War changed the security environment of the United Kingdom 
drastically. London was unable to guarantee the security of the British Isles and the 
overseas territories which belonged to the kingdom on its own after 1945. Western 
European security depended on NATO, while global security on the U.S. military, 
though it was first and foremost the American nuclear capabilities that meant the 
deterrence in the Alliance as well. The British made, and are making, great efforts in 
the interest of developing independent defense capabilities and force projection too. 
The security policies of the United Kingdon in the past fifty years can be divided into 
the following four periods: 1) From 1945 to the 1970s, when London's major goal was 
to acquire an independent nuclear deterrence force; 2) from the 1970s to the early 
1990s, when the British strategic thinkers gradually expanded the concept of security 
beyond the military aspect, mostly under the influence of the so-called Helsinki 
process; 3) from the early 1990s to September 11th, 2001, when the interpretation of 
security was further expanding to include new topics and locations (international 
migration, environmental degradation, Africa, etc.); and 4) since September 11th, 2001 
the greatest challenges to British security have been international terrorism, the 
proliferation of WMD, the existence of the so-called rogue and failed states, and the 
synergy of these elements.

F ün fzig  Jahre der britischen Sicherheitspolitik

Die sicherheitspolitische Lage des Vereinigten Königreichs wurde grundlegend durch 
den II. Weltkrieg verändert. Nach 1945 konnte London allein die Sicherheit der 
britischen Inseln und der zum Königreich gehörenden Uberseegebiete nicht mehr 
garantieren. Die europäische Sicherheit wurde von dem Nordatlantikpakt, während in 
globalem Maße durch die Streitkraft der Vereinigten Staaten gewährleistet, obwohl die 
amerikanische nukleäre Kraft - praktisch gesehen - auch im Nordatlantikpakt die 
größte abschreckende Kraft bedeutete.

Die Briten machen und machten ungeheure Anstrengungen im Interesse der 
selbständigen Verteidigung, sogar der globalen militärischen Teilnahme. Die britische 
Sicherheitspolitik des letzten halben Jahrhunderts lässt sich in folgende Perioden teilen:

1. /  von 1945 bis 1970, als London gewaltige Anstrengungen machte, um die 
selbständige nukleäre Schlagkraft zu erschaffen,

2. /  von 1970 bis zum Anfang der 1990-er Jahre, als die Briten den Begriff der 
Sicherheit - durch den Helsinkier Prozess angeregt - stufenweise über das militärische 
Element hinaus ausdehnten,
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3. /  von Anfang der 1990-er Jahre bis zum 11. September 2001, als die Definition der 
Sicherheit sich sowohl thematisch als auch geographisch nur noch mehr erweiterte,

/internationale Migration, Umweltschutz, Afrika, usw ./ und
4. /  von 11. September 2001 bis zum heutigen Tage, eine Zeitperiode, in der für die 

britische Sicherheit meistgefährlichen Herausforderungen: der internationale 
Terrorismus, die Verbreitung der Massenvernichtungswaffen, die sog. "rogue states" 
und die Existenz der gescheiterten Staaten, bzw’ die Synergie /Zusam m enw irken/ der 
obengenannten von ausschlaggebender Bedeutung sind.
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