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A hidegháború vége radikálisan megváltoztatta a fegyveres konfliktusok jellegét. 
A bipolaritás elmúltával a globális összecsapás fenyegetése helyett a kisebb ki
terjedésű, ám a korábbinál jóval nagyobb számban kirobbanó helyi konfliktu

sok váltak a fő veszélyforrássá a béke és biztonság szempontjából. A konfliktusok jelle
gének változása pedig törvényszerűen vonta maga után a rendezésükre tett nemzetközi 
erőfeszítések átalakulását is.1 Ebben szerepet játszott az is, hogy a kétpólusú világ meg
szűntével a kollektív védelemre létrehozott nemzetközi szervezeteknek (NATO, WEU 
stb.) szembe kellett nézniük önmaguk újradefiniálásának kényszerével.2

Az ENSZ válságkezelő missziói a hidegháború 
lezárulása után

A hidegháború után, a kilencvenes évek elején rövid ideig úgy tűnt, hogy az ENSZ 
végre képes lesz betölteni az alapításánál megfogalmazott feladatokat.3 A világszerve
zet égisze alatt indított missziók jelentősen megsokasodtak, és legintenzívebben a kö
vetkező területekre koncentrálódtak az 1990-2004 közötti időszakban:
• Európa/Balkán országai -  hat misszió (FORPRONU, ONURC, FORDEPRENU, 

ATNUSO, MONUP, MINUK);
• Haiti hat misszió (MICIVIH, MINUHA, MANUH, MITNUH, MIPONUH, 

MINUSTAH);
• Kelet-Timor -  négy misszió (MINUTO, ATNUTO, MANUTO, MANUTObis);
• (Közép-)Afrika országai 1994-1999 között 13 misszió: (UNAVEM III, MINURSO, 

ONUMIL, ONUMOZ, ONUSOM II, MONUAR, MINUAR, GONUBA, MONUA, 
MINURCA, MONUSIL, MONUC, MINUSIL);

• Közel-Kelet -  négy misszió (FINUL, FNUOD, ONUST, UNFICYP).
Az ENSZ lehetőség szerint igyekszik a válságok megelőzésére helyezni a hangsúlyt. 

A hosszú távú válságmegelőzési (conflict prevention) akciók azokat a gazdasági, társadal
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mi, vallási, regionális, etnikai stb. feszültségeket igyekeznek kezelni, melyek egy konf
liktus okai lehetnek.

Békefenntartás, békeépítés
Amennyiben az ENSZ egy már folyamatban lévő válságba avatkozik be, ez alapvetően 
három módon történhet.4 Az első az úgynevezett „békecsinálás" (peacemaking), amely el
sősorban a folyamatban lévő konfliktusok rendezésére irányul. Ilyen esetekben az 
ENSZ elsősorban a diplomácia eszközeivel, tárgyalásokkal, közvetítés útján igyekszik 
megoldani a válsághelyzetet. A megbeszélések résztvevői lehetnek kormányzatok, re
gionális szervezetek, nem hivatalos vagy nem kormányzati csoportok, amint az pél
dául Mozambikban történt.

A békefenntartás (peacekeeping) csaknem 50 éves múltra tekint vissza. Az utóbbi évti
zedben a hagyományos, alapvetően katonai jellegű, tűzsziineti megfigyelést vagy a 
harcoló erők egymástól való elválasztását végző békefenntartó akciók helyett egyre na
gyobb szerephez jutnak a kombinált, civil-katonai elemeket egyaránt felhasználó, 
komplex műveletek. Az ENSZ a kilencvenes évek elejétől azt a modellt követte, hogy 
a békefenntartó misszióknak térben és időben limitáltnak kell lenniük, és általában a 
nemzeti választásokkal befejeződnek. Mindazonáltal a harcoló felek Kambodzsában, 
Angolában, Szomáliában és Sierra Leonéban csak taktikai okok miatt írták alá a tűz
szünetet, és ez vezetett Ruandában is a 800 ezer fő halálát okozó népirtáshoz.

A legfrissebb fogalom a békeépítés vagy békekonszolidáció, mely alatt egy lezárult konf
liktus utáni akciót értünk. Fő feladata a béke alapjainak stabilizálása, a jogállam kiépí
tése és megszilárdítása, a fegyverek begyűjtése, a harcban részt vevők társadalmi 
reintegrációjának elősegítése, aknamentesítés, a menekültek visszatelepítése, a korrup
ció elleni harc, a közegészségügy fejlesztése (különös tekintettel az AIDS-re) stb.

A  békefenntartó m issziók problémái
Bár a kilencvenes évek békefenntartó missziói számarányukat tekintve eltörpülnek az 
összes ENSZ-művelethez képest, mégis kiemelt figyelmet kell fordítani rájuk, ezekhez 
fűződnek ugyanis az ENSZ legsúlyosabb kudarcai. A hatékony békefenntartás alapve
tő feltétele, hogy a konfliktusban részt vevő felek mindegyike egyetértsen a békés ren
dezés szükségességében -  azaz betartsa a tűzszünetet, ne szedjen túszokat stb. Ha 
azonban a harcolók bármelyike ismét az erőszak eszközéhez nyúlt, az ENSZ az esetek 
legnagyobb részében tehetetlennek bizonyult. A hatékony fellépéshez eleve nem volt a 
misszióknak felhatalmazásuk, de hiányzott a szükséges létszám és fegyverzet is. Ebből 
adódóan sok esetben az ENSZ békefenntartói még önmaguk megvédésére is képtele
nek voltak, nemhogy a polgári lakosság megoltalmazására.

A missziók korlátáit jól mutatja például a FORPRONU tehetetlensége a srebrenicai 
tragédia bekövetkeztekor. Ruandában a népirtás megkezdését éppen az tette lehetővé,

2005. tavasz-nyár 13



Rácz András-Tiírke András István

MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN COURS

hogy a MINUAR folyamatos támadásoknak kitett állományát a 912-es ENSZ-határozat 
2500-ról 270 fó're csökkentette, és csak hónapokkal később duzzasztották fel újra 5500 
főre. Emellett természetes, hogy a népirtást nemhogy megakadályozni nem tudták, de 
még ők szorultak védelemre (lásd a késeibb ismertetett Turquoise hadműveletet). A Szo
máliái ONUSOMII. missziót pedig -  bár a 814-es BT-határozat értelmében kikénysze
rítő' erejű m andátumot kapott, és ennek értelmében fegyveres erővel léphetett volna fel 
-  néhány hónapos tevékenység után az ENSZ-csapatokat érő folyamatos támadások 
miatt 1995-ben kivonták a térségből.

Pozitívumként említendő, hogy 1995. március 31-én a 983-as BT-határozattal felállí
tásra került az ENSZ első preventív missziója, a FORPRENU-t felváltó FORDEPRENU 
Macedóniában. Feladatát 1999-ig töltötte be. Általánosságban elmondható, hogy
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amennyiben a felek tiszteletben tartották a tűzszünetet, akkor az ENSZ-misszió sike
resnek, ha azonban megszegték, tehetetlennek bizonyult.

A  Brahimi-jelentés és hatásai
A kilencvenes évek műveleteinek tanulságait, illetve a továbblépés lehetséges módjait 
szándékozott összegezni a Lakhdar Brahimi volt algériai külügyminiszter vezette 
munkacsoport jelentése, amely 2000-ben látott napvilágot.6

A békeműveletek terén a Brahimi-jelentés két alapvető tényezőt jelölt meg a kilenc
venes évek missziói során történt hibák okaként. Az első és legfontosabb az egyes 
miszsziók mandátumának kérdése. Az adott helyzethez képest aránytalanul gyenge 
mandátumok voltak az ENSZ-missziók tehetetlenségének legfőbb okai. A békefenntar
tóknak sok esetben egyszerűen nem volt felhatalmazásuk arra, hogy beavatkozzanak, 
még akkor sem, ha közvetlenül a szemük előtt történtek az erőszakos cselekmények, 
és még a szükséges katonai erő is rendelkezésre állt volna. Alapvető változtatásként 
szorgalmazták tehát, hogy az ENSZ-missziók igenis legyenek felhatalmazva a katonai 
erő használatára.

Ehhez pedig nagyobb létszámú, jobban felszerelt, ütőképesebb (tehát drágább) ka
tonai erő szükséges, amely megfelelő elrettentő erővel rendelkezik. A korábbi tapasz
talatokból kiindulva7 közös szerződésben kellene leszögezni, hogy egy missziónak mi
lyen erőkkel kell rendelkeznie, és ezek nélkül ne is indulhasson meg. A legnagyobb 
problémát ugyanis az államok hevenyészett felajánlásai jelentik, melyek nem mindig, 
sőt többnyire nem felelnek meg a misszió adott igényeinek.8

Ezen felül szükség volna bizonyos gyors reagálási képességek kialakítására is. 
A Brahimi-jelentés 30-90 napon belüli bevethetőséget irányoz elő. Ennek érdekében az 
ENSZ egyetlen állandó logisztikai támogató bázisát, a brindisi támaszpontot el kell lát
ni a nagy távolságra végrehajtandó műveletekhez szükséges készletekkel.

A nagyobb létszámú és hatékonyabb missziók működtetéséhez elengedhetetlen a 
központi koordináció fejlesztése is. A Brahimi-jelentés javaslatot tett egy a CEPS-nek 
(„végrehajtó bizottság a békéért és a biztonságért") alárendelt SIAS (Stratégiai Infor
mációk és Elemzések Titkársága) létrehozására, melynek feladata a hosszú távú terve
zés és a CEPS napirendjének meghatározása lenne, megkönnyítendő a békefenntartás 
világméretű tervezését. Annak érdekében, hogy a békefenntartó műveletekhez fel
használható erőkről szóló információk folyamatosan naprakészek legyenek, újjászer
vezték az UNSAS (U N  Stand-by Arrangements System) nyilvántartó rendszert is.9

A fent megfogalmazott célok elérésének szükségességét senki nem vitatja, a 
Brahimi-jelentésben foglaltak gyakorlati megvalósítása azonban mégis lassan halad -  
pedig a megfogalmazott következtetések alapvető fontosságúak volnának az EU misz
sziók létrehozásánál.

2005. tavasz-nyár 15



Rácz András-Türke András István

Az európai reakció a válságkezelés átalakulására: 
a petersbergi feladatok megfogalmazása
Az Európai Közösségek, illetve a védelmi dimenzióját adó WEU számára az 1992 jú
niusában tartott petersbergi értekezlet hozta meg az átalakulást. Ekkor már második 
éve folyt a jugoszláviai polgárháború, illetve erre az idó'szakra esett a moldovai konf
liktus háborús fázisa is -  ezek mindegyike szerepet játszott a döntéshozatalban. Az 
úgynevezett petersbergi feladatokat10 1992. június 12-én fogadta el a WEU miniszteri ér
tekezlete. A WEU a védelempolitika területén egyértelműen különbséget tett a kollek
tív védelem, illetve a válságkezelés között, utóbbit fogadva el saját tevékenységének fő 
céljaként, míg a kollektív védelmi funkciót a NATO-ra bízta.

A petersbergi feladatok sok tekintetben meghaladták a békefenntartás korábbi, ha
gyományosnak tekinthető értelmezését. Az ENSZ által évtizedek óta végzett békefenn
tartó (humanitárius, megfigyelő stb.) misszióknak volt egy közös alapfeltételük: kizá
rólag olyan helyzetben voltak képesek feladataik ellátására, ha a szemben álló felek 
már beszüntették a harcot, és mindegyikük egyetértett a békés megoldás keresésének 
szükségességével, így az ENSZ-csapatok jelenlétével is.

A WEU petersbergi csúcsértekezlete ezt a hagyományos békefenntartás-értelmezést 
egészítette ki a béketeremtés képességének szükségességével.11 A válságkezelési műve
letet végrehajtó erőknek arra is képessé kellett válniuk, hogy a szemben álló feleket 
minden eszközzel -  szükség esetén erőszak alkalmazásával is -  rávegyék a harcok be
szüntetésére annak érdekében, hogy kizárják a konfliktus eszkalálódásának veszélyét.

Az Európai Unió és a válságkezelés

Az Európai Unió az 1997-es amszterdami csúcsértekezleten fogadta el és emelte be a 
szerződésbe a petersbergi feladatokat a közös kül- és biztonságpolitika fő céljaként. 
A szerződés kimondta: „...a jelen cikkben meghatározott kérdések a humanitárius és evakuá- 
ciős feladatokat, a békefenntartási feladatokat és a harci erők válságkezelési feladatait foglalják 
magukban, beleértbe a békekikényszerítési feladatokat is."12 Ez egyben azt is jelentette, hogy 
-  jelentős késéssel bár, de -  az unió felismerte felelősségét a kontinens békéjének és sta
bilitásának biztosításában.

A következő fontos állomást az 1998. decemberi St. Malo-i brit-francia találkozó je
lentette, ahol Tony Blair brit miniszterelnök -  feladva Nagy-Britannia eddigi, a védel
mi integrációt ellenző politikáját -  javasolta, hogy az integrációt terjesszék ki a véde
lem területére is,13 és erősítsék meg az unió műveleti képességeit.14 Az így létrejött 
brit-német-francia „triumvirátus" egyetértése megnyitotta az utat az amszterdami ál
lásfoglalás érdemi tartalommal való feltöltése felé.
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A  helsinki „Headline Goal” és hatásai
Miután a WEU-t az 1999. júniusi kölni csúcson gyakorlatilag beolvasztották az EU-ba, 
az uniós kül- és biztonságpolitika terén a döntó' változást az 1999 decemberében tartott 
helsinki EU-csúcs hozta meg. Helsinkiben a tagállamok Európa kollektív védelmét to
vábbra is NATO-feladatként határozták meg, és a válságkezelést fogadták el az uniós 
kül- és biztonságpolitika legfontosabb feladataként. A válságkezelési katonai képessé
gek biztosítása érdekében döntés született egy 50-60 ezer fős, két hónapon belül a világ 
bármely pontján bevethető és ott egy évig működőképes katonai erő felállításáról, 2003- 
as határidővel. A létrehozandó egységeknek (összefoglaló nevén „Headline Goal") ké
pesnek kellett lenniük a petersbergi feladatok teljes skálájának végrehajtására.

A helsinki döntést követően megkezdődött az uniós tagállamok rendelkezésére álló 
katonai képességek számbavétele, illetve a hiányosságok felmérése. A tervezett 50-60 
ezer fó's haderő felállítása komoly katonai és politikai nehézségekbe ütközött. Bár a
2000. november 20-21-i brüsszeli képességfelajánlási konferencián a tagállamok vi
szonylag gyorsan „összeadták" a szükséges csapatokat,15 számos, a jövőbeli művele
tek sikere szempontjából szükséges képesség16 nem állt rendelkezésre.

Eközben a válságkezelés civil aspektusairól 2000 júniusában a Santa Maria da Feira-i 
Európa-csúcson döntő elhatározások születtek, négy prioritás megállapításával: rend
őri feladatok, a jogállam kiépítése, a civil társadalom erősítése, a népesség védelme. 
A rendőri feladatok ellátására 2003-ra egy ötezer fős, válságmegelőzésben és -kezelés
ben egyaránt bevethető rendőri kontingens felállításáról határoztak, amelyből ezer fő 
harminc napon belül bevethető és a jogállam erősítésével kapcsolatos speciális felada
tok ellátására is alkalmas.17

A problémák orvoslására, tehát a hatékony válságkezeléshez hiányzó tervezési és 
műveleti képességek pótlására két út kínálkozott. Bizonyos képességeket a tagállamok 
önerőből is képesek voltak biztosítani, amennyiben a megfelelő koordinációs mecha
nizmus rendelkezésükre áll. Ezt a célt szolgálta a 2001 novemberében útjára indított eu
rópai képességek akcióterv18 (a továbbiakban ECAP), amely 21 pontba foglalta össze a je
lentősnek tartott képességbeli hiányosságokat, és szakértői csoportokat hozott létre a 
megoldások keresésére.

Bizonyos képességeket azonban csak külső forrásból lehetett biztosítani, ugyanis 
ezek egyetlen EU-tagállamban sem voltak meg.19 Létfontosságúvá vált tehát a NATO- 
hoz való viszony kérdése, hiszen a hiányzó képességeket csak a NATO-tól (azaz fő
képp az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőitől) lehetett mintegy „kölcsönkér
ni" az önálló EU-műveletek számára.

A  laekeni határozat és a N A TO -hoz való v iszony rendeződése
A  belső erőforrásokra támaszkodó képességfejlesztési folyamatot optimistán jellemezte a
2001. december 14-15-én tartott laeken-i EU-csúcs, ahol kimondták, hogy az unió korlátozot
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tan bár, de képessé vált a válságkezelési műveletek „bizonyos körének" megindítására.20 
A megfogalmazás arra utalt, hogy az EU meglévő műveleti képességei ekkor még nem tet
ték lehetővé a Helsinkiben kitűzött célok teljes megvalósítását. Továbbá, amíg nem rendező
dött a NATO-val a viszony, addig az EU nem férhetett hozzá a NATO eszközeihez, ezek nél
kül pedig nem állt módjában kiküszöbölni saját képességeinek néhány olyan hiányosságát,21 
amelyek megakadályozták a petersbergi feladatok teljes skálájának ellátásában.

A NATO-hoz való viszony kérdése végül csak a 2002. december 12-13-án tartott 
koppenhágai EU-csúcson oldódott meg. A koppenhágai döntéssel az EU -  a 2002-es 
prágai NATO-csúcson elfogadott „Berlin Plus" megállapodás keretében -  hozzáférhe
tett a szövetség bizonyos katonai képességeihez, ami megteremtette az alapot az unió 
önálló válságkezelési műveleteinek megindításához.

Az első, NATO-képességeket is igénye vevő, uniós válságkezelési akció a 2003. már
cius 31-én Macedóniában indított Concordia katonai művelet volt.22 Ezt követte mint
egy „folytatásként" a Proxima rendőri misszió ugyancsak Macedóniában, majd a 2004. 
december 2-án indult bosznia-hercegovinai Althea hadművelet. Közben azonban sor 
került az EU első, a NATO-tól függetlenül végrehajtott katonai akciójára is: ez volt az 
Artemis hadművelet.

A 2003. nyári kongói válság és az Artemis hadművelet

A  közvetlen előzm ények
A Kongói Demokratikus Köztársaságban dűlő polgárháború 1999 nyarán végre csilla
podni látszott. Az 1999. július 10-én megkötött lusakai fegyverszünetet, melynek létre
jöttében az Afrikai Egységszervezet (OUA) is aktív szerepet vállalt, minden résztvevő 
állam (kivéve Csád és Burundi), valamint a főbb rivális törzsek (kivéve az egyik leg
erősebb lázadó csoportot, az RCD-t23) képviselői is aláírták. így komoly esély látszott 
arra, hogy véget ér az „Afrika első világháborújának" is nevezett konfliktus.

A fegyverszünet biztosítására az ENSZ Biztonsági Tanácsa elhatározta, hogy béke- 
fenntartó missziót indít Kongóba. Az első megfigyelők 1999 augusztusában érkeztek a 
térségbe, majd november 30-án formálisan is megalakult a MONUC (United Nation 
Mission in the Democratic Republic of the Congo).24 A misszió kezdeti létszáma körül
belül 500 fő volt. Néhány hónappal később, 2000. február 24-én döntés született a 
MONUC kibővítéséről.25 A misszió ekkortól már 5537 békefenntartóból és a hozzájuk 
tartozó civil támogató személyzetből állt. Az események alakulása folyamán az ENSZ 
2004 nyaráig nyolc alkalommal hosszabbította meg a misszió mandátumát, szinte fo
lyamatosan emelve a résztvevők létszámát.26

A misszió fő feladatát úgy lehet összefoglalni, hogy egyrészt a régió stabilitása érde
kében felügyelnie kellett a fegyverszünet betartását, másrészt gondoskodnia kellett a
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konfliktus során a lakóhelyükről elűzött menekültekről, harmadrészt pedig meg kel
lett kezdenie a konfliktus következményeinek felszámolását (aknamentesítés stb.)27 Ki 
nem mondott célként pedig meg kellett akadályoznia, hogy megismétlődjön az 1994- 
es, csaknem egymillió (!) áldozatot követelő hutu-tuszi népirtás. A MONUC-ot azon
ban mandátuma nem hatalmazta fel arra, hogy katonai eszközöket is alkalmazhasson 
a fegyverszünet fenntartásának érdekében.28

Az egyre növekvő ENSZ-jelenlét így nem volt elegendő a konfliktus megoldásához. 
A 2000-es esztendőben számos helyen ismét kiújultak a harcok, a mélypontot Laurent 
Kabila elnök 2001 januárjában történt meggyilkolása jelentette.29 A várakozásokkal el
lentétben azonban fia, Joseph Kabila viszonylag problémamentesen vette át a hatal
mat. Az ENSZ BT 1376-os határozata ezért elindította a MONUC 3. fázisát, amelynek 
feladata az idegen fegyveres erők tekintetében az úgynevezett DDRRR (lefegyverzés, 
demobilizáció, hazatelepítés, reszocializáció és visszahelyezés) feladatok ellátása.30

Joseph Kabila a 2001. februári washingtoni tárgyalásain megegyezett Paul Kaga
me ruandai elnökkel a ruandai csapatok kivonulásáról, sőt Ugandával is sikerült ha
sonló megállapodást kötnie. A washingtoni tárgyalásokat követte a 2002. július 30-án 
Pretoriában megkötött Kongó-Ruanda békeszerződés, melynek értelmében Ruandá
nak ki kellett vonulnia Kongóból, a kongói kormány pedig megkezdte az 1994-es nép
irtásokkal vádolt -  és eddig főképp Ruanda által támogatott -  tuszi lázadók lefegy
verzését. Nem sokkal később, szeptember 6-án Luandában aláírták a Kongó-Uganda 
békeszerződést is, melyben Uganda ugyancsak a kivonulás mellett kötelezte el 
magát.31

December 30-án pedig a MONUC közvetítésével sikerült aláírni a gbadolite-i fegy
verszüneti megállapodást, amely hosszú idő óta az első olyan egyezmény volt, ame
lyet az MLC, az RCD-N és az RCD-K/ML, azaz a kongói „honi" harcoló erők minden 
főbb csoportjának képviselői elláttak kézjegyükkel.

A kivonulás ellenőrzése a MONUC feladata lett, a felek által benyújtandó kivonulá
si ütemtervek alapján. Azonban mind az ugandai, mind a ruandai fegyveres erők vo
nakodtak betartani a kivonulásra szabott határidőket. Erre ugyanis -  hivatalos béke- 
szerződés hiányában -  egyrészt semmi sem kényszerítette őket, másrészt minél tovább 
maradtak Kongóban, annál több aranyat, gyémántot és más ásványi anyagokat tudtak 
kitermelni az általuk megszállt területekről.

Ebből adódóan a 2002. nyári-őszi békeszerződések aláírása után még csaknem hat 
hónapot kellett várni, amíg 2003 áprilisában valóban megkezdődött a ruandai és az 
ugandai fegyveres erők visszavonása. A kinshasai központi hatalom azonban túlságo
san gyenge volt ahhoz, hogy az ily módon „felszabadult" területeket ténylegesen el
lenőrzése alá tudja vonni. így amint a kivonuló ruandai, illetve ugandai csapatok el
hagytak egy-egy területet, ott szinte azonnal kisebb-nagyobb hadurak, illetve helyi, 
törzsi alapon szerveződött milíciák vették át a hatalmat.
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A helyzet Ituri tartom ányban
Mivel a békeszerződéseket követően felállt új kongói adminisztráció még semmilyen 
katonai erővel nem rendelkezett, a MONUC április 23-án saját tartalékából Buniába, a 
tartomány fővárosába küldött egy 712 fős uruguayi békefenntartó zászlóaljat, hogy a 
nyugalom fenntartásával segítse a kormány működését.

Az uruguayi alakulat fő feladatai közé tartozott a buniai repülőtér ellenőrzése, az 
ENSZ személyi állományának és létesítményeinek védelme, továbbá a helyi admi
nisztráció működéséhez is nekik kellett biztosítaniuk a helyszíneket. Mindezek mellett 
hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az összesen hat (!) páncélozott szállító járművel32 ren
delkező alakulatnak a „hagyományos" békefenntartó feladatok ellátására már nem 
maradt elég ereje, és -  mint azt a május 27-én kelt főtitkári jelentés is kiemeli -  arra sem 
volt képes, hogy tevékenységét Bunián kívül Ituri tartomány más részeire is kiter
jessze.33 A helyzetet tovább bonyolította, hogy az uruguayi katonák többször rendkí
vül arrogánsán' léptek fel, hamar kivívva ezzel a helyi lakosság ellenszenvét.

Május első hetében a város szélén már rendszeressé váltak a hema lakosság elleni tá
madások. Amikor május 6-án az utolsó ugandai katona is elhagyta Iturit, a lendu mi
lícia tagjai lefegyverezték az uruguayi kontingens megerősítésére'érkező kongói rend
őröket. Május 7. és 16. között heves harcok bontakoztak ki Buniában a hema és lendu 
törzsek felfegyverzett csoportjai között. Ez idő alatt a MONUC két katonai megfigye
lőjét különös kegyetlenséggel meggyilkolták Bunia közelében, és súlyos harcok bonta
koztak ki a MONUC és az UPC (Kongói Hazafias Unió) főparancsnoksága környékén. 
Utóbbi összecsapás mintegy 14 civil halottat és 100 sebesültet követelt.34

A következő napokban a helyzet teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól, május máso
dikhetére már csaknem 150 ezer környékbeli lakost üldöztek el a lendu fegyveresek és 
az UPC milicistái; Az egyre hevesebb összecsapások miatt a nemzetközi segélyszerve
zetek is elhagyták a tartományt,35 a MONUC pedig képtelen volt megfelelően ellátni a 
menekülteket. Minden jel egy újabb‘humanitárius katasztrófa rémét vetítette előre.36

Kofi A nnan  stabilizációs lépései
Mivel a MONUC szeptember előtt nem volt képes további tartalékokat mozgósítani, 
Kofi Annan ENSZ-főtitkár3/ 2003. május 15-én levélben fordult az ENSZ Biztonsági Ta
nácsához, és nemzetközi segítséget kért egy Nemzetközi Vészhelyzeti Stabilizációs Erő 
(International Emergency Stabilization Force) létrehozásához, melyet a lehető leggyor
sabban Ituriba küldve meg lehet kísérelni a rend helyreállítását. A kéréshez május 16- 
án Dar-es-Salaamban csatlakozott a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda el
nöke, valamint az ugandai külügyminiszter is.38

Ezen felül a főtitkár kérte a MONUC létszámának felemelését az eredeti 8700-ról 10 800 fő
re. Ez különösen azért volt jelentős, mert 2003 májusáig a Kongói Demokratikus Köztársa
ságban működő ENSZ-erők létszáma még a tervezett 8700 fős felső határt sem érte el.39
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Kofi Annan 2003. május 15-i levelére válaszul az ENSZ Biztonsági Tanácsa május 30- 
án kelt, 1484-es számú határozatában felhatalmazást adott egy Időleges Vészhelyzeti 
Többnemzetiségű Erő (Interim Emergency Multinational Force, a továbbiakban IEMF) 
Buniába történő telepítésére, 2003. szeptember 1-ig tartó mandátummal. Az IEMF szá
mára a következő feladatokat határozták meg:
• a lehető legszorosabb együttműködés a MONUC-kal;
• a biztonsági és humanitárius helyzet javítása;
• a repülőtér és a Bunia körzetében elhelyezkedő személyzet biztosítása;
• a menekültek védelme.

Valamint ha a helyzet szükségessé teszi:
• a civil lakosság védelme;
• az ENSZ munkatársainak és létesítményeinek védelme;
• a humanitárius szervezetek munkatársainak védelme.

A sokrétű feladatokhoz az IEMF igen tág jogosítványokat is kapott. Mivel ugyanis a 
határozatot az ENSZ Alapokmányának VII. fejezete alapján hozták, az IEMF arra is fel 
volt hatalmazva, hogy küldetése végrehajtásához akár erőszakot is alkalmazzon. Ezút
tal tehát -  eltérően például a Boszniában tapasztaltaktól -  sikerült a cselekvés kereteit 
a helyzettel összhangban kialakítani.

A z  A rtem is elindul
Az IEMF mandátumának meghatározása azonban önmagában még nem sokat segített 
volna a szorult helyzetbe került uruguayi békefenntartókon. Az ENSZ-nek ugyanis 
nem állt rendelkezésére olyan tartalék, amelyet megfelelő gyorsasággal bevethetett 
volna. A NATO -  mivel az V. cikkelyt a kongói konfliktus semmilyen formában nem 
érintette -  nem volt illetékes, így Kofi Annan főtitkár egyetlen lehetőségként az Euró
pai Unióhoz fordult támogatásért.

Ezzel párhuzamosan Franciaország -  a főtitkár kifejezett kérésére -  magára vállalta 
az IEMF vezetését. Az EU által még 2002. július 24-én elfogadott „Framework Nation" 
koncepció40 értelmében tehát Franciaország biztosította mindazon tervezési, vezetési 
és irányítási képességeket, a parancsnokságokat, valamint a részt vevő személyzet na
gyobb részét.41

Az Európai Unió Tanácsa szinte azonnal reagált az ENSZ felkérésére, és 2003. június 
5-én kelt határozatában elfogadta a Kongóban indítandó közös akció tervét.42 A műve
let az Artemis nevet kapta.43 Ezt követte 2003. június 12-én az akciót formálisan is elin
dító határozat.

A rendkívül gyors tervezési folyamat tulajdonképpen az első „éles" alkalmazása 
volt a NATO-eszközök felhasználása nélkül végzett gyors reagálású műveletek 
úgynevezett 5 / 15-ös forgatókönyvének, azaz a krízis kirobbanása (jelen esetben a be
avatkozást lehetővé tevő 1484-es ENSZ-határozat megszületése) után hat napon belül
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a stratégiai tervezés (Európai Tanács, COPS/PSC) és további hat napon belül a műve
leti tervezés (CMUE/EUMC, Op. Cdr., Európai Tanács) is lezajlott. Emellett a multina
cionális OHQ is hat nap alatt állt fel.44

Artemis Planning process

•Máj: —  Jún.

v Strategic Planning v ^Operational P lann ing  
6 days 6 days

OHQ M ultinationalisation Process 
6 days ^

Az Artemis tervezési folyamata

A gyors döntés megszületésében -  a biztonsági helyzet sürgető volta mellett -  an
nak is fontos szerepe volt, hogy az IEMF/ Artemis mandátuma csak igen rövid időre és 
korlátozott területre szó lt4:1 A Kongóba küldendő erők hatásköre csak Bunia városára 
és közvetlen környékére terjedt ki, és a mandátum is csak 2003. szeptember 1-ig tartott, 
így tehát eleve kizárták, hogy a vártnál lassabb stabilizáció vagy a biztonsági helyzet 
további romlása esetén az Artemis erői Kongóban „ragadjanak."

További érdekessége volt a döntéshozatali folyamatnak, hogy június 6-án, tehát öt 
nappal az Artemis tényleges elindításáról rendelkező határozat előtt francia ejtőernyő
sök érkeztek Bunia repülőterére 46 Erre azért volt szükség, hogy a megérkezésig bizto
sítsák a terepet az Artemis főerői számára.
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Június 8-9. folyamán polgári utasszállító repülőgépekkel körülbelül 700 francia, 60 
kanadai és tucatnyi belga katona érkezett az ugandai Entebbe repülőterére, ahonnan a 
következő napon francia katonai szállító helikopterekkel települtek át Buniába.47 
A hadművelet légi biztosítását a Csád területén fekvő N'Djamena repülőteréről48 szer
vezték meg.49 A francia légierő Mirage-2000-es vadászrepülőgépei50 értékes segítséget 
nyújtottak a felderítésben, másrészt sikerrel rettentették el a kisméretű szállító repülő
gépeket és improvizált repülőtereket51 használó fegyvercsempészeket is.52

A  részt vevő  erők
Az Artemis hadművelet főerejét a „Framework Nation", azaz Franciaország csapatai 
alkották, mintegy 1400 katonával. Rajtuk kívül még Svédország és Nagy-Britannia kül
dött harcoló erőket,55 a 70 fős svéd kontingens volt a franciák után következő második 
legnagyobb alakulat.54 Nagy-Britannia elsősorban logisztikai és támogató erőket, Bel
gium és Németország szállító repülőgépeket küldött, utóbbi felajánlott egy orvos
csoportot is.55

Az első időszak nehézségeit enyhítendő Brazília, Kanada és a Dél-afrikai Köztársaság 
szintén támogatta a művelet, igaz, csak július 5-ig tartó mandátummal. A támogatók kö
zött kell megemlíteni Ugandát is, hiszen az entebbei repülőtér volt az Artemis hadműve
let fő átrakóállomása -  idáig civil szállító repülőgépekkel juttatták el a csapatoknak szánt 
ellátmányt, Entebbéből pedig katonai repülőgépekkel és helikopterekkel vitték tovább 
Buniába. Ugyancsak Entebbe adott otthont a hadműveletet irányító parancsokságnak is.

A részt vevő államokról az alábbi táblázat ad eligazítást:56

O rs z á g S z e m é ly i h o z z á já ru lá s  a z  A r te m is h e z

A h a d m ű v e le t i  te rü le te n  

v é g z e t t  s z o lg á la t

A  p a ra n c s n o k s á g o (k o )n  

v é g z e t t  s z o lg á la t

A u s z tr ia X

B elg iu m X X

F ra n c ia o rs z á g X X

G ö rö g o rs z á g X X

H o lla n d ia X

Í ro rsz á g X

M a g y a ro rs z á g 57 X

N a g y -B r ita n n ia X X

N é m e to rs z á g X X

O la s z o rs z á g X

P o r tu g á l ia X

S p a n y o lo rs z á g X

S v é d o rs z á g X X

B razília X X

D é l-A m e rik a X

K a n a d a X

U g a n d a
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Az Artemis főparancsnoka a francia Bruno Neveaux altábornagy lett, aki a párizsi fő
hadiszállásról irányította a műveletet. A hadműveleti parancsnokságot Jean-Paul 
Thonier vezérőrnagy látta el, aki a mintegy 400 fős főhadiszállását Entebbében állította 
fel, a csapatokkal való közvetlen összeköttetést pedig egy Buniában működő kirendelt
ség biztosította. A politikai koordináció elősegítése érdekében a katonai vezetők folya
matosan tájékoztatták az EU Nagy Tavak Régiójáért felelős különmegbízottját, az olasz 
Aldo Ajellót is.58

A tervezés során mindvégig úgy számoltak, hogy az Artemis lebonyolítására -  a kor
látozott mandátumból adódóan -  elegendők lesznek a francia, illetve az egyéb részt 
vevő hadseregek erői, így nem lesz szükség a NATO képességeinek igénybevételére. 
Mivel ez a számítás helyesnek bizonyult, az Artemis lett az Európai Unió első olyan ka
tonai akciója, melyet a NATO támogatása nélkül, azaz a „Berlin Plusz" megállapodás 
keretein kívül hajtott végre.

A hadm űvelet lefolyása és közvetlen tanulságai
Bár az Artemis eseményeinek precíz áttekintésére terjedelmi okokból itt nincs lehetőség, 
néhány tanulságot mindenképp érdemes levonni a hadművelet előzményeiből, illetve 
lefolyásából. Az ENSZ-kéksisakosok -  alapfeladatukból, létszámukból és kiképzésük
ből adódóan -  ezúttal sem voltak képesek úrrá lenni a helyzeten, sőt sebezhetőségükkel 
tovább növelték a MONUC és így az ENSZ aggodalmait. A kongói konfliktus ilyen 
szempontból nem jelent kivételt a hasonló ENSZ-akciók59 közül: a békefenntartó műve
letekre létrehozott ENSZ-egységek a béketeremtésre teljesen alkalmatlanok, tényleges 
harci helyzetbe kerülve önmaguk megvédésére is csak korlátozottan képesek.

Ezzel szemben a francia többségű EU-erők már az első napokban bizonyították, 
hogy szükség esetén igen kemény fellépésre is képesek feladatuk elvégzése érde
kében.60 A széles mandátum, a megfelelő felszerelés -  beleérte a nagyszámú páncélo
zott járművet és a légi támogatás lehetőségét is -  és tapasztalat nagyságrendekkel ha
tékonyabbá tette az Artemis erőit, mint a MONUC békefenntartói voltak.

A hatékonyságban az is fontos szerepet játszott, hogy a francia csapatok -  köszön
hetően Kongó korábbi gyarmati státusának -  nyelvismeretükre és korábbi kapcsola
taikra támaszkodva igen hatékony hírszerzési és felderítési szolgálattal rendelkeztek 
(HUMINT). Bár a pontos részletek természetesen nem nyilvánosak, annyit a francia 
fegyveres erők is elismertek, hogy az ellenség kommunikációjának lehallgatása 
(COMMINT) révén is értékes információkhoz jutottak. A MONUC egy magas rangú 
tisztje az Artemis során alkalmazott személyi és technikai hírszerzés együttes arányát 
körülbelül 20%-ra becsülte, míg az információk 80%-át a csapatok -  köszönhetően 
francia nyelvismeretüknek -  a harctevékenység során a helyszínen szerezték meg.61

Mindezen tényezők együttesen lehetővé tették, hogy az EU-erőknek június 25-re si
került a különféle törzsi milíciák tagjait teljesen62 kiszorítani Bunia városából. Szinte
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azonnal megindult az elűzött menekültek visszatelepülése, és a városban jelentősen ja
vult a humanitárius helyzet.

Azonban az Artemis erőinek mandátuma csak Buniára terjedt ki, továbbá létszámuk 
sem tette lehetővé, hogy Ituri tartomány többi részének pacifikálását is megkísérel
hessék.63 Július 25-én lendu fegyveresek csaknem száz embert mészároltak le egy 
Buniától 80 kilométerre északra fekvő faluban,64 de történtek hasonló atrocitások a vá
rostól 15-30 kilométerre is. Az Artemis művelet ideje alatt -  bár Buniában a rendet két
ségtelenül sikerült helyreállítani -  a tartomány többi részén visszafogott becslések sze
rint is 500-600 embert öltek meg a különféle helyi milíciák tagjai,65 és több tízezer főt 
kényszerítettek lakóhelyük elhagyására. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet kritiká
ja szerint az EU-erők „több tízezernyi ember" számára túlságosan későn érkeztek.66

A mandátumprobléma kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az Artemis -  legalábbis 
Franciaországot tekintve -  nem teljesen előzmények nélkül való. Az akció ugyanis mu
tat bizonyos hasonlóságokat a Turquoise hadművelettel, amely 1994. június 22-én indult 
Ruandában. Fő célja az volt, hogy segítséget nyújtson a bajba került MINUAR misszió 
kéksisakosainak. A Turquoise katonáinak mandátuma csak a MINUAR és a humanitá
rius szervek védelmére terjedt ki, a konfliktus megszüntetésére vagy a polgári lakos
ság megóvására nem volt felhatalmazásuk, így értelemszerűen nem tettek semmit a ki
bontakozó népirtás megakadályozására sem. A misszió befejezését követően Francia- 
országot számos kritika érte, hogy elfogultak a hutuk irányában.67 Részben talán en
nek is köszönhető, hogy az Artemis mandátuma legalább Bunia területén kiterjedt már 
a polgári lakosság védelmére is, noha a tartomány távolabb fekvő részein kétségkívül 
zavartalanul folytatódhattak a fentebb említett erőszakos cselekmények.

Összességében a hadművelet mégis sikeresnek mondható. A kitűzött célt, Bunia vá
rosának pacifikálását az EU-erők eredményesen végrehajtották, képesek voltak bizto
sítani a menekültek, valamint a róluk gondoskodó segélyszervezetek visszatérését. Az 
ellenállás a vártnál gyengébb volt -  a folyamatos és látható katonai jelenlét (ellenőrző 
pontok, páncélozott járművek, Mirage vadászrepülőgépek, csapatszállító és támadó 
helikopterek stb.) hatékony elrettentő erőnek bizonyult.

Az Artemis mandátuma 2003. szeptember 1-jén járt le. A távozó EU-erők helyét egy 
megerősített többnemzetiségű68 MONUC-alakulat vette át, melynek létszáma fokozato
san elérte az 5000 főt. Az utolsó EU-katonák szeptember 15-én hagyták el a tartományt.

Az A rtem is hatása a M O N U C  működésére
Az Artemis számos olyan tanulsággal szolgált az ENSZ számára, amelyek megmutat
koztak a MONUC további működése során. Az első és legfontosabb ismét a mandátum 
problémája volt. Még az Artemis misszió alatt az ENSZ BT 2003. július 28-án született 
1493-as határozatában felhatalmazta MONUC-ot immár a VII. fejezet szerinti fellépés
re, azaz hogy adott esetben erőszakot is alkalmazhat. Az eddigi tapasztalatok szerint
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ugyanis az ilyen felhatalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapatok meg tudják vé
deni magukat és hatékonyan fel tudjanak lépni az erőszakos cselekmények beszünte
tése érdekében is.69

Hasonlóan fontos a létszám kérdése. Az Artemis előtt az Ituri régióban állomásozó 
ENSZ-erők csupán alig több mint 700 uruguayi kéksisakossal (és néhány katonai meg
figyelővel) rendelkeztek, akik, mint láttuk, a 2003. tavaszi válság idején látványos ku
darcot vallottak. Az EU-művelet után 2003. szeptember közepére az ituri kéksisakosok 
száma már elérte a 2500 főt, és novemberre már 5000 fő részvételével számoltak.70 
A MONUC teljes katonai erejére nézve az említett 1493-as BT-határozat maximum 
10800 fős létszámkeretet határozott meg.71

Részben a tágabb mandátumból és a magasabb létszámból következik, hogy az 
Artemis után a MONUC már törekedett arra, hogy Bunia mellett a tartomány többi ré
szét is ellenőrzése alá vonja. Ennek megvalósításában nagy szerepet játszott az indiaiak 
által rendelkezésre bocsátott helikopterkontingens -  korábban ugyanis a MONUC-nak 
nem volt légi fedezete.72

A z  A rtem is értékelése az EU  katonai képességeinek szempontjából 
Az Artemis megmutatta tehát, hogy az EU képes a NATO-kapacitások igénybevétele 
nélkül is Európán kívül békefenntartó műveletet végrehajtani. Azonban a helsinki 
„Headline Goal" eredeti célkitűzéseihez képest még számos hiányossággal kellett 
szembenézni.

A bevetett erők létszáma mindenekelőtt a MONUC hírszerzési-felderítési kapacitá
sainak hiányosságát jelzi: a tavaszi zavargások idején a helyszínen lévő 712 fős urugua
yi békefenntartó alakulat még önmagát sem volt képes megvédeni. A felmentésükre 
érkezett kb. 1700 fős Artemis-erő Bunia várost képes volt stabilizálni ugyan, a tarto
mány többi részét azonban még akkor sem tudta volna ellenőrzése alá vonni, ha man
dátuma ezt lehetővé teszi. A korlátozott, csak Buniára kiterjedő mandátum egyébként 
elsősorban létszámokoknak tudható be -  az 1700 fős alakulat körülbelül a maximumot 
jelentette, amit az EU képes volt bevetni és megfelelően ellátni. Ez a „Headline Goal" 
eredeti, 50-60 ezer fős célkitűzésének még az öt százalékát sem érte el. Csak az Artemis 
felváltására érkező MONUC-kontingens körülbelül 5000 fős létszáma bizonyult végül 
nagyjából elegendőnek a tartomány békéjének helyreállításához.

Az EU akciórádiuszát a brüsszeli kormányközi konferencia Brüsszeltől számítva 
4000 kilométerben határozta meg. Az Artemis ehhez képest csaknem 6200 kilométerre 
zajlott Európától, jócskán kívül az európai biztonsági térségen. Ha Európának ilyen jel
legű műveleti ambíciói vannak, elengedhetetlen a stratégiai légi szállítási képességek 
fejlesztése. Jelenleg ugyanis Európa nem rendelkezik olyan, harci körülmények között 
is alkalmazható nehéz szállító repülőgépekkel, amelynek hatótávolsága megfelelő 
volna akár még a 4000 kilométeres akciórádiuszhoz is. Emiatt az Arfemís-misszió ellá
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tását bérelt Lockheed C-5-ösökkel, illetve Antonov-124-esekkel oldották meg. A prob
lémára a 2010-re kifejlesztendő Airbus A400M sem fog teljes egészében kielégítő meg
oldást jelenteni, ugyanis maximális terhelhetősége annak is várhatóan csak körülbelül 
40 tonna lesz, szemben az An-124-es 150 tonna teherbírásával. Ebből adódóan tehát 
vagy növelni kell a repülések számát (ami harci körülmények között nem mindig meg
oldható), vagy továbbra is „szupernehéz" szállító repülőgépeket kell bérelni.

Azt is fontos megjegyezni, hogy az akciót nem a „semmibe" települve kellett végre
hajtani. A művelet helyszíne, azaz Bunia és környéke a MONUC korábbi tevékenysé
ge révén nem számított ismeretlen területnek. Továbbá a francia erők bizonyos része, 
mintegy 500 fő eleve Kongóban állomásozott, és a MONUC tartalékából lett átsorolva 
az Artemis kötelékébe, azaz helyszínre szállításuk lényegesen kisebb problémát oko
zott, mintha közvetlenül Európából érkeztek volna.

A hadművelet 2003. június 6-tól szeptember 1-ig tartott, ez a körülbelül három hó
nap pedig messze volt a „Headline Goal" erői elé eredetileg kitűzött egyéves önálló 
működési időtől. Amellett a részt vevő erők -  a szeptember 1-ig tartó mandátumból, 
valamint az 5000 fős MONUC-erő küldését elhatározó július 28-i biztonsági tanácsi 
döntésből73 következően -  biztosan tudhatták, hogy három hónap múlva mindenkép
pen megérkezik a váltás, ami logisztikai és morális szempontból egyaránt könynyebb- 
séget jelentett.

Összegezve elmondható tehát, hogy az Artemis helyi sikerei alapján az EU katonai 
képességei 2003 nyarán körülbelül a 2001-es laekeni nyilatkozat szintjét érték el, az 
unió tehát csak korlátozott mértékű válságkezelő műveletek végrehajtására volt képes.

A továbblépés: a harccsoport-koncepció
A továbblépést a 2004 februárjában elfogadott úgynevezett „battle group/' azaz harccso
port-koncepció jelenti, aminek keretében az unió 1500 fős, 15 napon belül bevethető 
egységeket szándékozik felállítani preventív, béketeremtő és békefenntartó feladatok
kal -  azaz lényegében az Artemisszel megegyező jellegű képességek létrehozásáról 
van szó. Az első két-három harccsoport létrehozásának határideje 2005, 2007-ig pedig 
összesen hét-kilenc ilyen alakulatnak kell készenlétben állnia.74 A harccsoport-koncep- 
ciót egyértelműen az Artemisből leszűrt pozitív tapasztalatok ihlették -  nem hagyva 
figyelmen kívül természetesen azt sem, hogy a képességfejlesztési folyamat lassúsága 
ennél többet eleve nem tenne lehetővé.

Bár az Artemis esetében a misszió személyi állományának viszonylagos homogeni
tása többnyire kiszűrte a hasonlóan ad hoc módon összeállított erők soraiban általában 
fellépő koordinációs zavarokat, a többnemzetiségű vezérkar időnként így is kaotiku
sán működött.73 Ebből adódóan a „Framework Nation" keretében felállított körülbelül 
1500 fős alakulatoknál hosszú távon mindenképpen hatékonyabbnak látszik az állan
dó jelleggel együtt gyakorlatozó, összeszokott, egységes vezetésű harccsoportok beve
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tése. Más megfogalmazásban tehát az Artemis -  annak ellenére, hogy alapvetően sike
resen zárult -  úgy tűnik, a „Framework Nation" utolsó alkalmazása volt.76

A tervezet szerint a harccsoportok szorosan együttműködnének az ENSZ-erőkkel. 
A korlátozott időszakra szóló mandátum és a konfliktus utáni helyzetre való fokuszá
lás szintén visszavezethető az Artemisre. A javaslat optimális esetet feltételez, azaz 
hogy az ENSZ és az EU missziói funkcionálisan kiegészítik egymást. Mégsem kerülhe
tő meg -  a szerzők véleménye szerint -  a jövőben a konkurencia kérdése a két típusú, 
párhuzamosan (vagy önállóan) futó missziók között.

Tény, hogy a harccsoportok létrehozásával és alkalmazásuk tervezett módjával az 
EU egyre inkább törekszik arra, hogy az eddig az ENSZ hatáskörébe tartozó feladato
kat vállaljon magára. Mindez a jövőben konkurenciát jelenthet például az e célra for
dított forrásokért való versengésben. További kérdés, hogy e lépésével az EU valóban 
-  deklarált céljainak megfelelően -  erősíteni fogja-e az ENSZ-t vagy inkább további 
presztízsveszteségéhez járul hozzá.77

A  kongói E N S Z -E U  együttm űködés kilátásai
Az Artemis hadművelet befejezésével nem ért véget az Európai Unió részvétele a kongói 
rendezési folyamatban. Az EU már 2004. január 26-án elfogadott egy, az afrikai válságok 
kezeléséről szóló, közös állásfoglalást,78 majd 2004. november 22-én az afrikai béke és 
biztonság támogatásáról szóló ESDP akciótervet is.7Q A Kongói Demokratikus Köztársa
ság vonatkozásában az unió évente mintegy 400 millió dollárral támogatja a MONUC te
vékenységét, illetve 2005. április vége óta ESDP művelet is zajlik a térségben.

A z  EU PO L Kinshasa m űvelet
Néhány uniós szakértő az Artemis lezárása (2003. szeptember) után is az országban 
maradt, és tanácsadóként segítette a helyi rendőri erők munkáját. Októberben a kon
gói kormány hivatalosan is felkérte az EU-t, hogy segédkezzen egy Integrált Rendőri 
Erő (Integrated Police Unit, a továbbiakban IPU) felállításában. A politikai és biztonsá
gi bizottság -  szoros egyetértésben az ENSZ-szel -  2003 decemberében elfogadta az er
ről szóló tervezetet, 2004 májusában pedig megszületett a részletes döntés is az IPU fel
állításában nyújtott uniós segítségről.80

Az eredetileg 2005. márciusra tervezett kezdés helyett 2005. április 30-án megindult 
rendőri művelet az EUPOL Kinshasa nevet kapta. Ez az Európai Unió első polgári vál
ságkezelési művelete Afrikában. Feladata81 az IPU felállításához szükséges kiképző- 
központ helyreállításának és az alapvető felszerelések biztosításának támogatása, az 
IPU kiképzésében való részvétel, illetőleg az egység felállítása után a működés figye
lemmel kísérése. Az EUPOL Kinshasa mandátuma egy évre szól. Az akcióban megkö
zelítőleg 30 uniós szakértő vesz részt a portugál Adilio Custodio főfelügyelő parancs
noksága alatt.82 A művelet költségvetése 4,3 millió euró.83
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Uniós segítségnyújtás a kongói biztonsági szektor reformjához 
Az EUPOL megindításával közel egy időben, 2005. április 26-án a kongói kormány fel
kérte az EU-t, hogy nyújtson segítséget a kongói fegyveres erők reformjához.84 
Az EUSEC RD CONGO  művelet megindításáról 2005. május 2-án határozott a politikai 
és biztonsági bizottság. Az akció feladata a biztonsági szektor reformjának támogatása 
abból a célból, hogy kialakítsák a fegyveres erők demokratikus ellenőrzésének rend
szerét; a haderő működése összhangban legyen a nemzetközi emberi jogokkal, illetve 
hogy megvalósuljon a fegyveres erők átláthatósága.

Ezen célok érdekében az EUSEC RD CONGO  nyolc szakértőt delegál a kongói kor
mány legfontosabb illetékes szervei mellé, így például a védelmi miniszter személyes 
hivatalába, az egyesített vezérkarba, a szárazföldi erők vezérkarába, a CONADER-be 
(National Committee for Disarmament, Demobilisation and Reintegration) stb. A mű
velet mandátuma egy évre szól, parancsnoka a francia Pierre Joana tábornok, a költség- 
vetés pedig 1,6 millió euró. A misszió a tervek szerint 2005. június 8-án megkezdődött.8-

A fenti műveletek példája alapján elmondható, hogy a válságkezelés területén egy
re ‘szorosabb az ENSZ és az Európai Unió együttműködése. A megerősödő ESDP 
olyan eszközöket ad az EU kezébe, amelyekkel az ENSZ -  a Brahimi-jelentés által 
szorgalmazott reformok ellenére -  valószínűleg még hosszú ideig nem fog rendelkez
ni. Ennek megfelelően stratégiai szinten várható, hogy az ENSZ egyre inkább számol
ni fog az EU-szerepvállalás lehetőségével, ami kedvezően befolyásolja majd mind a 
közös válságkezelési műveletek hatékonyságát, mind pedig az EU biztonság- és vé
delempolitikájának fejlődését.
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Résumé

The crisis m anagem ent operations o f the U N  and the E U  in the Dem ocratic Republic 
o f Congo

The first independent military action of the European Union was the Operation 
ARTEMIS, which was conducted in the Democratic Republic of the Congo in 2003. The 
European Union decided to launch the operation, which concentrated on the 
Ituri/Bunia region in accordance with Resolution 1484 of the UN Security Council and 
with the joint Action Plan adopted on 5 July 2003. Though the operation officially came 
to the end on 1 September 2003, the withdrawal of the military forces did not mean the
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end of the EU attention paid to the region. The European Union is still supporting the 
peace process and takes part in the reconstruction of the country (EUPOL Kinshasa).

The autonomous operation of the EU was obviously the next step of the process 
started in Saint-Malo in 1998, continued by the declaration of the Helsinki 'Headline 
Goal' and by the EU operation CONCORDIA, which was carried out with the 
assistance of the NATO in Macedonia. The most important result of the ARTEMIS was 
the fact that the EU indeed proved to be able to conduct a military operation relying 
on its own forces and commanding structures outside Europe.

Die K risisbehandlungen der O V N  (U N O ) und  der E U  in der D em okratischen  
Republik Kongo

Die Operation ARTEMIS, die 2003 in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) 
stattfand, wird als erste selbständige militärische Aktion der Europäischen Union in 
Evidenz gehalten.

Die Europäische Union entschied sich für die militärische Operation mit dem 
Schwerpunkt Ituri/B unia, unter Berücksichtigung des Beschlusses 1484 des 
Sicherheitsrates der OVN (UNO) und dem Gemeinsamen Aktionsplan vom 5. Juli 2003 
entsprechend. Die Operation sollte offiziell am 1. September 2003 enden. Der Auszug 
der Militäreinheiten bedeutete aber noch weit nicht, dass die Bereitschaft der EU auf 
dem Gebiet der DRK aufgehört hätte. Die Europäische Union unterstützt weiterhin 
den Friedensprozess und beteiligt sich an der Rekonstruktion des Landes. (EUPOL -  
Kinshasa 2005)

Die autonome Operation der EU ist eine logisch eintretende nächste Phase des 
Prozesses von Saint-Malo im Jahre 1998, über die Schaffung von Headline Goal in 
Helsinki, nach der noch unter dem Vormund der NATO stehenden Operation 
CONCORDIA. Der größte Erfolg der Aktion ist die Tatsache, dass die EU wirklich 
fähig ist aus eigenen Kräften und auf eigener Kommandantur basierend eine solche 
Operation weit von Europa auszuführen.
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