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Bevezetés

J ól ismert tény, hogy a hidegháború befejeződése alapvetően átalakította a nemzet
közi környezetet. Közvetlen hatást gyakorolt az Európában és az azon túl élő népek 
életére. Nyilvánvaló az is, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadások és az új 
fenyegetések olyan lényegi és minőségi változásokat hoztak, amelyek még az emberek 

mindennapi szokásaira is kihatottak.
Ám kevesen tudják, hogy a változó nemzetközi környezet ugyanilyen jelentős hatást 

gyakorol a külpolitika kialakításában központi szerepet játszó nemzeti intézmények szo
kásaira, intézményi felépítésére és emberi követelményeire. A globalizáció és az egyre 
interdependensebbé váló nemzetközi gazdaság még inkább megerősíti ezt a folyamatot.

A külügyek körébe tartozó nemzeti intézmények hozzáigazítása ezekhez a változá
sokhoz jelentős szervezési feladat. Ennek egyik módja a szervezetek olyan módosítása, 
amely egyszerű válaszreakció. A másik mód a politikai és a technikai változások által 
nyújtott lehetőségek aktív és határozott megragadása. Cikkünk első részében a nem
zetközi változások dán szemszögből való vizsgálatának néhány általános szempontját 
mutatjuk be. A második részt azt elemzi, hogy a Dán Külügyminisztérium hogyan vitte 
végbe a korábbiakhoz képest példátlan mértékű átszervezési folyamatot, ami offenzív 
lépés, nem pedig egyszerű válaszreakció az utóbbi 10-15 év nemzetközi fejleményeire.

Az új nemzetközi stratégiai környezet

A hidegháború alatt a nemzetközi rendszer kétpólusú struktúráját a stabilitás és a fo
lyamatosság jellemezte. Visszatekintve ugyanez mondható el a külügyekkel foglalkozó 
intézményekről is. Sőt időnként ezeket az intézményeket olyan hagyományok és kon-
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venciók irányították, amelyek szükségtelennek tekintettek minden politikai újítást és 
szervezeti változtatást. Ráadásul a nemzetközi környezet sem szorított rá bennünket 
arra, hogy jelentős változtatásokat eszközöljünk szervezeti struktúránkban vagy testü
leti kultúránkban.

A nemzetközi rendszer drámai átalakuláson ment végbe a berlini fa l leomlása óta.1 
A nyugati világnak már nem kellett szembenéznie egy állandó és meghatározhatatlan 
ellenséggel. Épp ellenkezőleg, nyitott határok jellemzik a hidegháború utáni világot, ahol 
a biztonság belső és külső aspektusai elválaszthatatlanul összefonódnak. A globalizáció 
eddig soha nem látott kereskedelmi és beruházási áramlatot indított el. A korábban ma
gukba zárkózó szomszédos országok teljesen nyitottá váltak.

Ezek a fejlemények számos ember, civil csoport és vállalkozás számára kínálnak új lehe
tőségeket. Az olyan kifelé tekintő szervezetek előtt is új teret nyitnak, mint a Dán Külügymi
nisztérium. így például, a biztonsági környezetben bekövetkezett változások új lehetősége
ket teremtettek a dán külpolitika számára. És ami a legfontosabb, Dánia aktívan és sikeresen 
befolyásolta az Európai Unió és a NATO bővítési folyamatát az 1990-es években.2

A környező országoknak az euroatlanti szervezetekbe való tömörítésével a bizton
sági zóna egész Európára való kiterjesztése a kezdeményező dán külpolitika sarkalatos 
pontjává vált.

Ennek következményeképpen a minisztériumi és a bürokratikus struktúrák azzal a 
kihívással kerültek szembe, hogy ki kellett bővíteniük képességeinket az új lehetőségek 
és feladatok intézésére. Ha ezek a történelmi változással foglalkozó rendszerek nem ké
pesek változni és megújulni, hogyan tudnák később a legjobban működtetni és megha
tározni az állam új érdekeit? Ezért a szervezeti stratégiák és kultúrák oly módon lettek 
megváltoztatva, hogy jobban tudják kezelni ezeket a változásokat; erre a cikk második 
részében részletesebben kitérek.

Új globális kihívások és fenyegetések

Európában, miközben közvetlen szomszédaink helyzete lényegesen javult, globálisabb 
méretekben kihívások és fenyegetések bukkantak fel. Az olyan problémák, mint a tö
megpusztító fegyverek, a szegénység, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, a szerve
zett bűnözés és a terrorizmus, nemzetközi megoldást és ennél fogva nemzetközi együtt
működést sürgetnek.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások mindnyájunkkal megérttették, hogy a ter
rorizmus jelenlegi hulláma világméretű. Indítékai összetettek, ebből a vallási szélső
ségesség csupán egyik, igaz, lényeges ok. így az olyan szervezetek tagországai, mint a 
NATO és az EU új fenyegetésekkel állnak szemben, amelyek sokrétűbbek, sokkal ke
vésbé felismerhetők és kevésbé előreláthatok. Ennek megoldásához egy sor eszközt fel
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kell használnunk. A terrorcselekmények finanszírozása elleni intézkedések továbbra is 
a középpontban állnak, ezért erőfeszítések folynak a közös jogérvényesítés, a hírszerzés 
és egyéb megelőző intézkedések javítása érdekében.

Az Európai Unió integrációja

Az előttünk álló másik sajátos feladat intézményi természetű, és az Európán belüli integ
rációs folyamattal áll összefüggésben. Németország 1991-es újraegyesítése felgyorsította 
az Európán belüli gazdasági, politikai és intézményi integrációt, és az EU kibővítésének 
fokozatos lépéseihez vezetett.

Az Európai Unió fokozatosan szuverén külpolitikai szerepet vállalt, ami -  az alkot
mányos szerződéstől függően -  végül magában foglalhatja az EU külügyminisztériumá
nak és talán az Európán kívüli tevékenységek szolgálatának létrehozását. A tagállamok 
külpolitikájukat ennek szem előtt tartásával alakítják ki. így, tudományos zsargonnal 
élve, az unió az első igazán posztmodern szervezet. Miközben az egyhangú döntés elve 
továbbra is fennmaradt a külpolitikai kérdésekben, a társadalmi és a diplomáciai kultú
ra teljesen átalakította a külpolitika alakításának eszközeit és módszereit.

Ez EU által nyújtott lehetőségekhez igazodva a nemzeti intézményeknek szisztema
tikusan be kell építeniük az európai perspektívákat a nemzeti politikába; ez a vonás 
korábban nem volt jelen a nemzeti politika kialakításában.

Globális hatókörű szereplővé váltunk

A  hidegháború alatt egy olyan kis ország, mint Dánia elsődlegesen „a biztonság fo
gyasztója" volt, akár legtöbb szövetségese. Őszintén elkötelezte magát a NATO-szerző- 
dés 5. §-ának -  készen arra, hogy megvédje szövetségeseit a külső támadásoktól -  és az 
ENSZ-ben is sikerült szerepet vállalnia, például világszerte részt vett az ENSZ missziói
ban, stb. Ám ez a politika a kétpólusú struktúrában valósult meg, és kevés számú szö
vetséges nukleáris védőernyője alatt. Dánia reagált a nemzetközi életben zajló fő esemé
nyekre. Egy kis ország manőverezési lehetőségei valójában korlátozottak voltak, a két 
szuperhatalom közötti kölcsönhatás által leszűkítve.

Ä hidegháború befejezésével kialakuló új stratégiai környezet megnyitotta számunk
ra a valódi lehetőséget arra, hogy kezdem ényezően  lépjünk fel, és növeljük nemzetközi 
elkötelezettségünket. Egyszóval, Dánia „biztonsági termelővé" vált. Országunk, amely 
valamennyi euroatlanti intézmény tagja (NATO, EU, OSCE stb.) lelkesen fáradozik a 
nemzetközi stabilitás megvalósításán. Partnereivel és szövetségeseivel együtt -  más 
északi országokhoz hasonlóan -  Dánia jelentős szerepet vállal a béketeremtő és béke
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fenntartó erők munkájában, amelyeket a nemzetközi közösség azzal az operációs kül
detéssel bíz meg, hogy megfékezzék a konfliktusokat és megvédjék a civil lakosságot. 
Eddig már valósultak meg ilyen missziók Európában, főként a Balkán-félszigeten. Ám 
az Afganisztánban 2001-ben történt beavatkozás óta e nemzetközi elkötelezettség globá
lis méreteket öltött. Ez is tükrözi a nemzetközi fenyegetés globális kiterjedtségét.

Az északi országok hagyományosan erősen elkötelezettek az ENSZ felé. Az észak
európai békediplomácia és az ENSZ, bizonyos módon, szorosan kötődnek egymáshoz. 
Nem ok nélkül sorolják magukat az észak-európai országok az ENSZ leghűségesebb 
támogatói közé, és kezdettől fogva azok közé az országok közé tartoznak, amelyek a 
legnagyobb erőkkel vesznek részt az ENSZ hadműveleteiben.

A csaknem 450 millió polgárával és a világ legnagyobb belső piacával az Európai Unió 
termeli a világ bruttó nemzeti termékének egynegyedét, és lassanként globális szereplővé 
növi ki magát. Ez már nemcsak gazdasági értelemben igaz, hanem politikai értelemben 
is.3 Új európai biztonsági stratégiájának részeként az EU most fokozott figyelmet fordít 
a hosszú távú partneri kapcsolatokra az egyes régiókkal, ami korábban meghaladta a 
dán külpolitika stratégiai céljait. Például a jelenleg nagy figyelmet kiváltó közel-keleti 
fejlemények akciótervek kidolgozásához vezettek, ami nagy jelentőséget kölcsönöz a dán 
kormány külpolitikájának és így különösen a Dán Külügyminisztériumnak.

A fejlesztési és segélyezési politika a kül- és biztonságpolitika másik olyan dimenzióját 
alkotja, amely jelentős változáson ment keresztül a hidegháború óta. E téren konstruk
tív kapcsolatok kialakulására van kilátás, amelyekben politikai, katonai és gazdasági 
eszközök segítségével próbáljuk megoldani a béke, a biztonság és a fejlődés kérdéseit a 
világ néhány legszegényebb régiójában.

Információ, nyitottság, globalizáció, kereskedelem

Napjaink demokráciáit a nyitottság és az információáramlás ösztönzése jellemzi. A gon
dolatok és a javak szabad áramlása számtalan független csatornán keresztül történik. 
Ezen kívül a globalizáció ezelőtt még sosem látott mértékű gazdasági, társadalmi és 
kulturális jólétet hozott számunkra. Az érem másik oldalát azonban a globalizációra 
adott reakció adja, amely bizonyos mértékben kifejezetten erősödött. Ez a bennünket kö
rülvevő modern és zaklatott világgal szembeni reakciót jelenti. Ezt érzékeljük manapság 
az iszlám fundamentalizmus és a terrorizmus formájában is megnyilvánulni, amelyek a 
tömegpusztító fegyverek elterjedésének növekvő veszélyét hordozzák.

Az állami szervezetek számára ennek egyik következménye az volt, hogy oly mér
tékben meg kellett nyitni magukat a társadalom előtt, ami még csak tíz évvel ezelőtt is 
valószínűleg elképzelhetetlen lett volna. A másik következmény a nemzetközi és a nem
zeti politikák közötti hagyományos határvonal lassú elmosódása. A korábban csupán a
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belpolitikában részt vevő nemzeti intézmények partnerré váltak a külpolitika kidolgo
zásában is. Ez jelentősen megnövelte az országokon belül a minisztériumok és az állami 
intézmények közötti koordináció szükségességét.

A Dán Külügyminisztérium hozzáigazítása az új helyzethez

A kihívásokban bővelkedő és kiszámíthatatlan új stratégiai környezetben nagyobb szük
ségünk van a kezdeményező, megújulásra képes diplomatákra, mint eddig bármikor. 
Manapság például a külügyminisztériumi munkát a rövid határidők jellemzik, ezért 
javítanunk kell magunkban a „gyors reagálás" képességét. Új és rugalmasabb koordiná
ciós formákat kell kifejlesztenünk, és munkatársaink szaktudását is növelnünk kell.

Egyebek mellett ezek a tényezők indították el a Dán Külügyminisztérium jelenlegi 
modernizációs folyamatát. Az új kihívásokat és fenyegetéseket hordozó változó környe
zet 2001-ben a minisztériumot átfogó átszervezési folyamatra ösztönözte, amely kereté
ben eddig soha nem látott belső átalakulás vette kezdetét. Ennek megvalósítása határo
zott erőfeszítést követelt tőlünk.

A minisztériumon belüli tulajdonviszonyok döntő jelentőségűek voltak. A moder
nizációs folyamathoz külső tanácsadók véleményét is kértük. Ám ezt lényegében a 
belső sajátosságok határozták meg. Ez egy átfogó testületi feladat volt, amely a Kop
penhágában lévő összes irodát és külföldön lévő missziót, valamint a minisztériumban 
dolgozó összes ügyintézőt és vezetőt érintett; különbizottságok alakultak a különféle 
osztályok képviselőinek részvételével. Felelősséget vállaltunk saját fejlődésünkért, saját 
stratégiáinkért és saját eredményeinkért.

A minisztérium nem csupán a főhadiszállást jelenti Koppenhágában. A külföldön 
működő diplomáciai missziók teljes hálózata -  követségek, multilaterális missziók, kon
zulátusok és kereskedelmi bizottságok -  is a minisztériumhoz tartozik, és azt a hozzá
adott értéket jelenti, amely lehetővé teszi a dán érdekek érvényesítését szerte a világon.

Az erős és hozzáértő módon működő külszolgálat a sikeres külpolitika nélkülözhe
tetlen feltétele. Szoros összefüggés van az otthoni értékek és a külföldön végzett munka 
között. Értékeink -  a „kik vagyunk" megnyilvánul a stratégiában, a stratégia az irány
vonalban, az irányvonal a politikában, a politika a cselekvésben. És ez a cselekvés teste
síti meg diplomáciánkat is a XXI. század sokrétű világrendjében.

Modernizációs folyamatunk középpontjában a közös küldetés, a közös látásmód és a 
közös értékek megalapozása áll.4 Ezek az értékek alkotják modernizációs folyamatunk 
stratégiai alapját, ez különösen érvényes vezetőink és beosztottjaink munkájának javítá
sára. Nem volt könnyű feladat egy olyan nagy állami szervezetet, mint a Dán Külügy
minisztérium értékorientált rendszerré változtatni. Ez a folyamat még nem fejeződött 
be, de már visszafordíthatatlan, és a következendő években is folytatódik.
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Fejlesztenünk kellett megújulásra képes emberi erőforrásainkat. A személyzet és a 
diplomaták szükséges képességeinek kifejlesztésénél alapvető előfeltétel, hogy maguk 
a vezetők rendelkezzenek a professzionális vezetéshez kellő szakértelemmel. A minisz
tériumban hagyományosan rendkívül jól képzett, a diplomácia különböző területein 
jártas vezetők dolgoznak. Azonban az irányítás mint szakmai diszciplína a saját jogán 
nem élvez elsőbbséget. Ezért maguknak a vezetőknek a felkészítése egy értékorientált 
irányításra a modernizációs folyamat egyik kulcsfontosságú eleme. Korábban a vezető
ket kizárólag a tudományos munkatársak közül választották ki. Ma már azonban figye
lembe vesszük egy adott poszt betöltéséhez szükséges speciális kívánalmakat is. Ennek 
eredményeképpen, az utóbbi években a gyakorlott, nem tudományos végzettségű m un
katársak közül is kerültek ki nagykövetek.

Egy úgynevezett 360 fokozatú vezetői teljesítményértékelést alkalmazva -  amelynek kér
déseit a fentebb vázolt értékorientált megközelítés alapján állítottuk össze -  intézményesí
tettük az osztályvezetői és az annál magasabb szinten álló munkatársak teljesítményének 
értékelését. A 360 fokozatú értékelés alapján minden vezető (névtelen) visszajelzést kap a hi
erarchia magasabb, alacsonyabb és ugyanolyan fokán álló munkatársaitól. Az értékelésből 
kiindulva minden vezető részére egyéni szakmai fejlesztési terveket dolgozunk ki. A szer
vezet összes dolgozója számára általában évente tartanak hivatalos teljesítményértékelést.

Az irányítás fontos szerepet játszik azokban az új teljesítményszerződésekben is, 
amelyeket minden nagykövetségnek be kell vezetnie. Októberig körvonalazódnak a 
következő évre kitűzött fő stratégiai célok. Ezek a célkitűzések a cél- és teljesítmény
orientált irányítás biztos kiindulópontjai, és egy sor politikai és néhány belső irányt ha
tároznak meg, amelyek a kormány külpolitikai nyilatkozatain valamint a minisztérium 
küldetésén és céljain alapulnak.

A másik cél a hagyományos hierarchikus struktúra túllépése. Ma már könnyebb be
kerülni a felső vezetésbe. Sokkal gyakrabban fordul elő, hogy az irodai tisztségviselő a 
hierarchikus struktúrát megkerülve közvetlenül bejut a felső vezetésbe. A felső vezetők
től kifejezetten elvárjuk, hogy új ötletekkel és alternatívákkal álljanak elő az új politika 
megtervezésében. Ez a tendencia annak a közvetlen eredménye, hogy az egész szerve
zetre kiterjedően felmérjük a dolgozók elégedettségét. Ezek a felmérések évente történ
nek. Segítségükkel érdekeltté akarjuk tenni munkatársainkat abban, hogy mindennapi 
munkájukat odaadással végezzék. Annak meghatározásában is segítenek, hogy hogyan 
lehetne tovább erősíteni dolgozóink érdekeltségét.

Munkatársaink csak szaktudásuk és képességeik fejlesztésével képesek megfelelni az 
új követelményeknek. Minden dolgozónk egyéni továbbképzési szerződést kötött osz
tályvezetőjével, amely a vállalati értékeken és a működésbeli követelményeken alapul. 
Ennek megfelelően arra összpontosítunk, hogy mind a szakmai tudást (például tárgya
lási technikák, előadás megszerkesztése), mind a szociális készségeket (amilyenek az 
együttműködési készség és a kulturális fogékonyság) fejlesszük.
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Míg széles körben elismerik a szociális készségek fejlesztésének fontosságát is, a gya
korlatban ez nem mindig kapja meg a kellő figyelmet. Az előttünk álló években kö
vetkezetesebben kell megvalósítanunk a különböző típusú készségek beépítését a min
dennapi munkába. Mivel csupán a múlt évben vezettük be kötelezően a továbbképzési 
szerződéseket, még nincsenek meg a kellő tapasztalataink.

A nemzetközi politika új kihívásai nagy mértékű belső változásokat tettek lehetővé a 
minisztériumon belül. Új és sokkal rugalmasabb együttműködési formákat dolgoztunk 
ki. A különböző osztályokból alakult csoportok számának erőteljes növekedése csupán 
az egyik, bár jellemző és fontos példája annak, hogyan igazítottuk mindennapi mun
kánkat az új környezethez. Nem minden team teljesít a várakozásnak megfelelően, és 
még nem tudjuk, hogy egyesek mitől sikeresebbek, mint mások.

A terrorizmussal foglalkozó munkacsoportunk például eredményesen működik. 
A csoport tagjai nem csupán minisztériumunk különböző osztályaiból kerültek ki, ha
nem más minisztériumokból és külföldi dán missziókból is. A terrorizmussal kapcso
latos munka megosztása témák szerint történik, nem pedig az osztályok hagyományos 
feladatai szerint. így ez túllép a belső folyamatok szervezésének régóta megszokott 
módszerein, ami -  ne titkoljuk -  okozott némi zűrzavart menet közben. Mindez meg
mutatja azt is, hogy az új fenyegetések és a globalizáció hogyan változtatta meg a belpo
litika és a világpolitika közötti kapcsolatokat. A kettő közötti határok fellazultak.

A globalizáció nyomán a minisztérium oly mértékben vált nyitottá a társadalom előtt, 
amely még néhány évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Jelentősen megváltoztattuk a 
nyilvánossághoz való viszonyunkat. Ma már több szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink
nek. Egyes osztályok internetes szolgáltatásokkal kísérleteznek. A nyitottság nem csu
pán annak a lehetőségét csökkenti, hogy titkolózással vádolhassanak bennünket, ha
nem sokkal közvetlenebb kommunikációt eredményezett a politika szereplőivel, a civil 
szervezetekkel, a magán- és a közintézményekkel és általában a közönséggel.

A távolabbi és idegenebb témákkal való foglalkozás nagyobb megértést és jobb kom
munikációt igényel. Olyan folyamatot vittünk végbe, amellyel megjavítottuk az infor
mációk áramlását partnereinkkel és szövetségeseinkkel. A hagyományos berendezések 
korszerűsítése mellett az információs technológiát is stratégiai eszköznek tekintjük; 
használatába jelentős összegeket ruháztunk be.

A minisztérium honlapja tevékenységünk bemutatásának fontos eszköze. Ez azáltal 
vált különösen nyilvánvalóvá, ahogyan a 2004 decemberében Ázsiában pusztító szökőár 
katasztrófáját kezeltük, amikor a média, az érintett rokonok és a szélesebb közönség jogo
san várta el, hogy honlapunkon folyamatos információval lássuk el őket. A diplomáciai 
szolgálatok természetes visszafogottsága, úgy tűnik, szemben áll a közösség valódi ér
dekeivel. Következésképpen a felső vezetésnek nagyobb nyitottságra és kommunikációs 
készségre kell ösztönöznie. A főbb események, cikkek és beszédek már hozzáférhetők a 
minisztérium honlapján. Az összes fontos nemzetközi témáról szóló háttércikkek szintén
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elérhetők a honlapon. Az állampolgárok a nap 24 órájában megtalálhatják a miniszté
rium és a külföldi dán missziók illetékeseinek elérhetőségét. Az egyes országokra vonat
kozó utazási tanácsokat folyamatosan frissítjük. A minisztérium és a külföldi missziók 
valamennyi működési egységét egyetlen interneteim alatt szerepeltetjük, emellett a meg
jelenésük, funkcióik és technológiájuk is harmóniában áll egymással.

A külföldi országokkal való kommunikáció iránt megnövekedett igény is okozott 
némi bonyodalmat. Például a nemzetközi ügyekben követelmény, hogy az egyes ál
lamok ne tárják a nyilvánosság elé egymás közötti preferenciáikat és fontos ügyeiket. 
A tárgyalások alkalmával, amikor a közönséget éppen a leginkább érdekelheti a tárgya
lás folyamata, ellentmondásba kerül a közönség akarata és más országok érdeke.

A belső információmegosztás a minisztérium céljainak megvalósítására tett erőfeszíté
sek fontos eszközévé vált. Az információs technológia belső hálózatának korszerűsítése 
magában foglalja egy interaktív belső számítógépes hálózatnak mint az információcsere 
középpontjának a kiépítését. Ehhez hasonlóan biztosítanunk kell a külföldi misszióinkkal 
való gyorsabb kommunikációt is. Ma már a diplomáciai missziók hozzáférnek ugyanah
hoz az intranethez, mint a koppenhágai központok. Az információs technológia további 
fejlődésével a Koppenhágában és a külföldi missziókban ma még elkülönült fájlokat egy 
közös fájlrendszer fogja felváltani, ami még inkább kiterjeszti az információmegosztást.

Összegzés

Az utóbbi 10-15 évben a nemzetközi fejlemények az eddigiektől eltérő kihívások elé állí
tották a Dán Külügyminisztériumot. Ennek következményeként, az utóbbi években a mi
nisztérium hatalmas változásokon ment keresztül a szervezeti felépítés, a munkakultúra 
és a kommunikáció tekintetében. Bár ezt a folyamatot eredetileg a nemzetközi változások 
ösztönözték és váltották ki, a modernizációt a szervezetnek az a kívánsága vezérelte, hogy 
saját átalakulási folyamatának irányítója legyen. Ez az átalakulás még csak most kezdő
dött, és máris számos problémával kellett szembenéznünk. Ám a cél és a végeredmény vi
lágos: Erőteljesebb és aktívabb dán külpolitika, amelyet egy elégedettebb kollektíva létre
hozásával és ösztönző munkakörülmények megteremtésével valósítunk meg; ezenkívül 
többlet-erőfeszítésre ösztönzünk minden egyes munkatársat, mivel a döntések minősége 
és a szervezet teljesítménye elsődlegesen a tagok közös inputjától függ.

Az adaptáció folyamata mindeddig járatlan utakat tör magának. Innovatív megköze
lítéseket próbáltunk ki és vezettünk be. Ezek közül némelyek sikeresek, mások kevésbé. 
A változások minden szinten végbemennek, érintve a szervezet valamennyi egységét, 
és nem utolsósorban új módszereket követelnek a jövőbeli kihívásokkal megbirkózni 
képes emberi erőforrások megteremtésére.

Fordította Füsti Molnár Zsuzsa
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