
A z E N S Z -b é k e fe n n ta r tá s  és jö v ő je

Bipoláris világrendszerünk felbomlásával a nemzetközi béke és biztonság 
megóvása semmivel nem vált könnyebbé. A jelentős társadalmi, gazdasági vál
tozások kihatottak a konfliktusok jellegére is. Uj elem, hogy míg ezek a küzdelmek, 
polgárháborúk eddig zömében Dél-Amerikára, az afrikai kontinensre, illetve a közel- 
keleti térségre voltak jellemzőek, napjainkra a válsággócok a Párizs környéki, illetve 
a második világháborút lezáró békediktátumok által létrehozott utódállamok 
széthullásával az európai kontinensre is kiterjedtek.

A konfliktusokat erősíti a kelet-európai térség gazdasági stabilizációjának hiánya 
és az a szerencsétlen történelmi tény, hogy korábban ebben a térségben (is) el
választották az etnikai határokat az államhatároktól. Ilyenformán a válságok 

jelenlétével és újabbak keletkezésével még hosszú ideig számolhatunk. A válságkeze
léssel küzdő országok figyelme így egyre inkább az ENSZ és a hozzá csatlakozó re
gionális szervezetek békefenntartása felé fordul. Ebben a vonatkozásban az ENSZ újab
ban ösztönzi az egymást kiegészítő erőfeszítéseket. Afrikában három különböző regi
onális csoport -  az Afrikai Egységszervezet, az Arab Liga és az Iszlám Konferencia 
Szervezete -  Szomáliával kapcsolatos erőfeszítéseit egyesítették az ENSZ ez irányú te
vékenységével. Ázsiában a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szervezete és más államok külön
böző régiókból a kambodzsai konfliktusban érintett felekkel tettek közös lépéseket.

Európában az Európai Közösségre, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Értekezletre, a NATO-ra várnak fontos feladatok a balkáni és szomszédos területek vál
sága esetén. A jövőbeni esetleges európai békefenntartáshoz nagymértékben hozzájárul
hat a Nyugat-európai Unió (WEU) és az Észak-atlanti Együttműködési Tanács 
(NACC).

AZ ENSZ BÉKEMISSZIÓJÁVAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK

A konferencián, de a tömegtájékoztatásban is naponta tapasztalhatjuk, hogy a 
békefenntartással kapcsolatos fogalmakat sokszor ellentmondásosan vagy helytelenül 
alkalmazzák. Szinonim fogalomként kezelnek egymástól különböző tartalmú kifeje
zéseket. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az nem mindig a használó figyelmetlensé
gére, hanem inkább arra vezethető vissza, hogy bizonyos fogalmakat különböző or
szágok, de még az ENSZ vezető szervezetei is különféleképpen használnak. Mi is csu
pán arra teszünk kísérletet, hogy a leggyakrabban alkalmazott kifejezések általános el
fogadott tartalmát adjuk közre.

Boutros Ghali, az ENSZ főtitkára a Biztonsági Tanács felkérésére készített jelenté
sében, amely a „Békeprogram” címet viseli, részleteiben foglalkozik a preventív 
diplomácia, a béketeremtés és a békefenntartás kérdésköreivel. Ezekben a fogalmakban
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szükségszerű módosítások történtek és történnek napjainkban is. Ugyanis az úgyneve
zett hagyományos békefenntartás, ami elsősorban a felek közötti tűzszünet megfigyelését 
jelentette, ma már nagyon ritkán fordul elő. Ehelyett inkább béketeremtésről, ese
tenként béke-kikényszerítésről kell beszélni, és ennek értelmében cselekedni, hogy egy 
adott térségben a hőn áhított stabilizációt elérjük. Nem meglepő tehát, hogy a béke- 
fenntartó tevékenységről magáról már nem lehet a hagyományos értelemben beszélni. 
Egy konfliktus kialakulásának veszélye esetén fontos szerepet kap a megelőző diplo
mácia. A meghatározások során érdemes tehát ezzel kezdeni.

A preventív diplomácia olyan tevékenység, amelynek célja megakadályozni, hogy 
a felek közötti viták konfliktusba csapjanak át, és korlátozza az esetleges konfliktus to
vábbterjedését. A preventív diplomáciai tevékenységhez a következőket lehet sorolni: 
korai előrejelzés, ténymegállapítás, bizalomépítő intézkedések, megelőző felvonulás és 
a demilitarizált övezetek kialakítása.

A béketeremtés célja: rávenni a szemben álló feleket a megállapodásra, elsősorban 
olyan békés eszközökkel, amelyeket az ENSZ alapokmányának VI. fejezete tartalmaz. 
Ezek kudarca esetén a VII. fejezetben foglalt szankciók, illetve katonai erő alkalmazása 
is lehetséges a válság megoldása érdekében.

A békefenntartás az ENSZ közvetlen beavatkozása a helyszínen, mind ez ideig az 
összes érintett fél egyetértésével, rendes körülmények között az ENSZ katonai és 
(vagy) rendőri, gyakran polgári állományának felhasználásával. A békefenntartás olyan 
eljárás, amely kiszélesíti a lehetőségeket a konfliktus megakadályozásában és a béke 
megteremtésében.

A konfliktust követő békeépítés célja, hogy felismerjék és támogassák azokat a 
szervezeteket, amelyek a béke megszilárdítására és megerősítésére törekszenek, 
egyszóval, hogy elkerüljék a válsághelyzet ismételt kialakulását. Összességében megál
lapítható tehát, hogy a békefenntartó műveletek természete az elmúlt évek során gyor
san alakult át. A békefenntartás lefektetett alapelvei és gyakorlata rugalmasan alkal
mazkodott az elmúlt évek új követelményeihez.

A MODERN BÉKEFENNTARTÁS VÁLTOZATAI

Megelőző (preventív) diplomácia: korai előrejelzés, ténymegállapítás, bizalomépítő 
intézkedések, megelőző felvonulás, demilitarizált övezetek kialakítása.

Béketeremtés: megbeszélések, közvetítés, szankciók, humanitárius segélyszállít
mányok védelme, kényszerítés (VII. fejezet szerinti hadművelet).

Hagyományos értelemben vett békefenntartás: a felek megegyezésén alapuló 
ENSZ-jelenlét (nem az ENSZ-erők kényszerítik ki a megoldást, feladatuk a helyzet 
konzerválása).

Békeépítés: a felek lefegyverzése, a rend helyreállítása, a fegyverek megsem
misítése, a menekültek ellátása, az emberi jogok érvényesítése.

AZ EDDIGI MAGYAR TAPASZTALATOK

A Honvéd Vezérkar által adott tájékoztató szerint a magyar tisztek 1988 augusz
tusától tevékenykednek folyamatosan az ENSZ-missziók munkájában. A legjelentősebb 
kontingensek az alábbiak voltak:
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•  az ENSZ Biztonsági Tanács 1988. augusztus 8-ai határozata alapján az irak- 
iráni katonai megfigyelőcsoportban (UNIIMOG) 15 fő kezdte meg munkáját. Három 
váltásban 1991. március 1-jéig -  az iraki-kuvaiti konfliktus befejezéséig -  működött ez 
a kontingensünk;

•  az Öböl-háborúban az ENSZ BT határozata alapján 37 fős orvoscsoport tevé
kenykedett Szaúd-Arábiában 1991. januártól május végéig;

•  az iraki-kuvaiti határ mentén kijelölt demilitarizált övezetben működő nemzet
közi katonai megfigyelő-békemisszióba (UNIKOM) pedig 19 főt delegált a Magyar 
Honvédség három váltásban;

•  az ENSZ angolai felügyelő missziójában (UNAVEM/II) 1991. július 7-étől 
napjainkig, öt váltásban, 33 fő teljesített katonai megfigyelő feladatokat. A jelenlegi 
polgárháborús helyzet arra késztette az ENSZ illetékes vezetését, hogy csökkentse 
jelenlétét Angolában, így többek között 8 magyar tisztet a mozambiki (ONUMOZ) 
missziójába helyezzen át. Ez év februárjában további 10 fő csatlakozott a kint lévők
höz, így jelenleg ez a legnagyobb kontingens 18 fővel;

•  várható még továbbá, hogy hivatalos felkérés esetén, az EBEE keretében köz
vetlenül 10 fő helyi megfigyelőt küldünk Hegyi-Karabahba. A magyar ENSZ-katonák 
tevékenységével a világszervezet maximálisan elégedett. Ez többek között azt is jelzi, 
hogy Magyarországot olyan országként tartják számon, amelyre egy adott ENSZ-fel- 
adat végrehajtásakor bármikor számítani lehet. Ez a tény vitathatatlanul egyfajta nem
zetközi tekintélyt is jelent. Az ilyen jellegű szerepvállalást az előbbieken túl szakmailag 
is jó  lehetőségnek tekinti a Magyar Honvédség vezetése. A szerzett tapasztalatok mind 
a külső szervezet, mind pedig az egyén számára kiemelkedő jelentőségűek. A külön
leges nemzetközi közegben teljesített szolgálat olyan tapasztalatokat ad, amelyeket 
máshol nem lehet megszerezni.

Lényeges tapasztalat továbbá, hogy az ENSZ-feladatokban való részvétel számos 
előnye ellenére ma még szűk azon tisztek köre, akiket számításba lehet venni. A nyelv- 
oktatási rendszer mindenki által ismert korábbi hiányosságai miatt kevés az angol 
nyelven kommunikálni képes tiszt. Jelenleg az összes körülményt és felkészültséget 
figyelembe véve a Magyar Honvédség évente 3—4 ENSZ-misszióban képes részt venni 
egyidejűleg, átlag 10 fős megfigyelői létszámmal.

Az ENSZ-missziókra való felkészítés és végrehajtás rendszerét a Magyar Honvéd
ség parancsnoka által kiadott 07/1992. számú parancs szabályozza. Ebben -  a pályázat
tól az alakulathoz történő visszaérkezésig -  szabályozták a résztvevők valamennyi jogát 
és kötelmét. A Magyar Honvédség -  felkérés esetén -  továbbra is részt kíván venni az 
ENSZ békefenntartó tevékenységében. Ennek részeként felállításra kerül a Békefenn
tartó Erők Kiképzőközpontja.

A MAGYAR ÁLLÁSPONT ÉS LEHETŐSÉGEINK * •

Valamennyi pozitív tapasztalat ellenére úgy érzékeljük, hogy létezik egy problé
macsokor, amely részletes megtárgyalása ugyan meghaladja a jelen cikk kereteit, de 
számbavétele mindenképpen szükséges:

•  a régi típusú békefenntartásban szervezett egyoldalú tapasztalataink;
•  átállás az új típusú békefenntartásra, amely még a hagyományosan nagy ta

pasztalattal rendelkező skandináv országok részére is probléma;
•  az ENSZ-kiképzőközpont szükségessége .vagy szükségtelenségének kérdése, 

hiszen például Franciaország vagy Nagy-Britannia nem rendelkezik ilyennel. Egyszerű-
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en csak kiválasztanak egyet a profi módon kiképzett alakulatokból és kiküldik őket 
ENSZ-szolgálatra, ha érdekeik úgy kívánják;

•  az eddigiektől eltérő alkalmazás miatt lehetséges nagyobb személyi veszteségek 
elfogadtatása a közvéleménnyel. Hozzá kell tenni, hogy az önkéntes jelentkezés ténye 
befolyásoló tényező lehet;

•  a szűkös anyagi körülményeink, technikai lemaradottságunkból adódó nehéz
ségek, például a híradás tekintetében;

•  a felállítandó magyar kontingens nagysága. Tudniillik az ENSZ köreiben a 
legkisebb önálló (nemzeti) köteléknek a zászlóalj számít. Minden ennél kisebb, például 
századnyi erőt beosztanak egy más nemzet kontingensébe. Ennek fontos vezetési, alkal
mazási, logisztikai stb. okai vannak.

Ami a hazai állapot kialakítását illeti, a politikai döntés egyértelmű. 1993. április 
14-én elfogadták a honvédelmi alapelveket. Eszerint: „A magyar haderő az ország 
védelmén kívül a nemzetközi jogrend védelmét is szolgálja, ezért alkalmassá kell tenni 
a Magyar Honvédséget, hogy részeivel gyorsan és nagyobb arányban kapcsolódhasson 
be az ENSZ és más kompetens szervezetek békefenntartó akcióiba. ”

Mivel a politikai döntés megszületett, döntő fontosságú tényezővé lép elő a rendel
kezésre álló pénz, vagy annak hiánya. Pénz- és technika szűkében nemigen tudunk 
szabadon válogatni profi módon felkészített zászlóaljak között. Olyanok között, ame
lyek önállóan kikülönítve nemcsak az ENSZ által megszabott feladatokat képesek — 
más idegen nyelvű csapatokkal együttműködve -  jól végrehajtani, hanem elegendő erő
vel rendelkeznek önmaguk minden oldalú biztosítására trópusi vagy másféle különleges 
viszonyok között. Az ilyen kötelék(ek) kiképzését, felkészítését meg kell tehát oldani. 
Ezért is szükséges egy kiképzőközpont felállítása. Az álom, nyilván, egy közép-európai 
ENSZ-kiképzőközpont. A valóságban már elkéstünk vele. A környező országok sorra 
jelentik be saját nemzeti kiképzőközpontjaik felállítására szóló politikai döntéseiket. 
Legutóbb éppen Románia. A gyors és főleg gyakorlati megoldás útját közösen kell 
megtalálnunk. Az útkeresés egyik már napvilágot látott kompromisszuma például az is, 
hogy kezdetben század nagyságú erő felkészítése lenne a cél, majd az anyagi lehe
tőségek függvényében ezt zászlóalj nagyságúra kell növelni. Ez mindenképpen csak rö
vid távú kompromisszum lehet, éppen az ENSZ speciális követelménye miatt. Vége
zetül néhány olyan elfogadott alapelv, amely a magyar szándékokat meghatározza:

■ Hazánk számára az ENSZ-békefenntartó misszióban való részvétel a nemzet
közi politikai értékrend elfogadását jelenti.

■ Magyarország saját biztonsági garanciái megteremtésének egyik módját is az 
egyes országok között létrejövő politikai kötelezettségvállalások rendszerének kialakí
tásában látja.

■ A jövőben sem szándékozik magyar békefenntartó zászlóaljat küldeni a szom
szédos országokba, mert ily módon megkérdőjelezhetővé válna az ENSZ-misszióktól 
megkövetelt pártatlanság alapvető kritériuma. Ám távolabbi területeken kész ilyen jelle
gű mandátum megvalósítására.

A SKANDINÁV ORSZÁGOK ÁLLÁSFOGLALÁSÁNAK LÉNYEGI VONÁSAI

Szerzőtársammal -  némi vita után -  úgy döntöttünk, hogy a skandináv országok 
által a konferencián képviselt véleményeket -  fordítás után -  rövidítés, átfogalmazás 
nélkül, mintegy tudósításként jelentetjük meg. Ezek az állásfoglalások önmagukban is
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remekül megállják a helyüket. Gondolkodásmódjuk és fogalmazásuk érdekes tanulság
ként szolgálhat, hiszen az ENSZ-békefenntartásban a skandináv országok hosszú ideje 
hagyományosan komoly szerepet játszanak.

Dán vélemény
A nagyvilág az utóbbi öt évben olyan gyorsan és drámaian változott, hogy mind

ezt elhinni is nehéz. A beállt alapvető változások a világot a jelenleg meglévő, bevált 
gyakorlati módszerek átértékelésére és a régi intézmények, azok rendszereinek átalakí
tására késztetik, így azok jobban megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Ugyan
ez vonatkozik magára a békefenntartásra.

A békefenntartást mind ez idáig eléggé egysíkú tevékenységként tartották számon. 
Ennek módszerét alapvetően az ENSZ fejlesztette ki jelenlegi formájára azzal a céllal, 
hogy a fegyveres konfliktusok megoldásában és ellenőrzésében nyújtson hathatós segít
séget. Az első békefenntartó tevékenységre az 1940-es évek végén és az 1950-es évek 
kezdetén került sor. Különösen az 1956 és 1974 között eltelt években lehettünk szem
tanúi az újonnan kezdeményezett békefenntartó tevékenységek egész sorának. E 18 év 
alatt 13-ból 10 békefenntartó hádművelet vette kezdetét, mielőtt még a 80-as évek vége 
előtt a békefenntartásra irányuló igény megújult volna.

A békefenntartó hadműveletek e generációja fontos mandátumot töltött be és 
gyakran szolgált a vérontás és katasztrófa megakadályozásának eszközéül. Mindazonál
tal a hidegháború csúcspontján a Biztonsági Tanács nehéz helyzetben érezte magát a 
világon létező válságok megoldását célzó hatékony akciók során. Ezért a békefenntartó 
hadműveletek eléggé statikusakká váltak, megakadályozván a válságok robbanásszerű 
kitörését és a lehetséges erőszakhullámot. Ugyanakkor alig voltak képesek a válságok
ban állandó megoldást biztosítani.

A Cipruson folyó békefenntartó hadművelet jól példázza azt a hagyományos béke- 
fenntartó tevékenységet, ahol az ENSZ nem képes tartós megoldást biztosítani a ki
alakult helyzetben. Más oldalról viszont az ENSZ saját részvételével eszközként szol
gált a szigeten kialakult helyzet stabilitásában.

Ugyanakkor Dánia ezekben az években nagyon is tiszteletben tartotta a békefenn
tartó tevékenységet, jelentős számú békefenntartó misszióból vette ki a részét. Ezek a 
hadműveletek nagyon fontos szerepet játszottak az adott körülmények között a világ 
biztonságosabbá tételében.

A 80-as évek végén a hidegháború vége valóban megváltoztatta az ENSZ szerepét. 
Először is, megnövekedett a szervezetbe vetett bizalom. Másodszor, a Biztonsági Ta
nács állandó tagjai így már jobban felkészültek arra, hogy az ENSZ kiemelkedő sze
repet játsszon. Mindemellett szemtanúi vagyunk a szunnyadó nacionalista, etnikai és 
vallási ellentétek újraéledésének. Vegyük példaként a volt Jugoszlávia területén folyó 
válságot.

Tehát az ENSZ új kihívásokkal áll szemben a válságmegelőzés és a békefenntartás 
vonatkozásában. A szervezet ugyanakkor egyéb, más irányú problémákkal is küzd. A 
békefenntartás 1988 óta történt átértékelése azt jelenti, hogy több mint egy tucat új 
békefenntartó hadműveletet hoztak létre azóta. Csak egyetlen évben -  1992-ben — a 
békefenntartás költsége ötszörösére emelkedett. 1992 elején az ENSZ hozzávetőlegesen 
11 ezer katonát és rendőrt alkalmazott. 1992 végére ez a szám meghaladta az 52 ezret.

Ami ez idáig a békefenntartó hadműveletek új generációját jellemzi, az az, hogy 
azok természetüknél fogva sokkal változatosabbak, mint az azt megelőzőek voltak. Töb
bé már lehetetlen hagyományos békefenntartó hadműveletről beszélni, minden egyes 
missziónak saját, különleges arculata van. Néhány fajtáját említsük meg a békefenntartó
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hadműveleteknek, amelyek különböznek ezen tevékenységek előző generációjától. Az 
ENSZ főtitkára „Békeprogram”-jában úgyszintén elemzi a békefenntartó tevékenységek 
új típusait és teljesen új elképzeléseket vezet be, melyek közül a legfontosabbak:

•  1988 óta a hangsúly a békefenntartás katonai komponenseiről áthelyeződött a 
polgári komponensekre, amelyekre a jövőben nagyobb szerep hárul. Ez amiatt követ
kezett be, mert az ENSZ manapság gyakran érintett belső válságokban az államok kö
zötti válságokkal ellentétben. Mint ahogy azt több afrikai ország példája is mutatja, le
hetetlenség a belső konfliktushelyzetet kizárólag katonai eszközökkel megoldani. Biz
tosítani kell a demokratikus választásokat, az emberi jogok tiszteletben tartását, a me
nekültek befogadását stb. Ezáltal a tartós béke esélyei jelentősen megnövekednek.

•  A békefenntartás legjobb stratégiája, ha megakadályozzuk a potenciális válság 
kitörését. Jelenlegi világunkban azonban ez nem olyan egyszerű. De a csapatok válság 
előtti telepítésével kétségtelenül többször fogunk találkozni az elkövetkezendő években. 
Egyéb megelőző lépésként tarthatjuk számon a tényfeltáró küldetéseket és a demilita- 
rizált övezetek kialakítását. A csapatok megelőző telepítésére először a volt Jugoszlávia 
területén, Macedóniában került sor. A skandináv országok csapatokkal járultak hozzá a 
megelőző haderő felállításához.

•  A hadművetek új típusa a béketeremtés. Erre anélkül kerül sor, hogy azt monda
nánk: a misszió célja az egymással szemben álló felek közötti megállapodás elérése. 
Ehhez az eszközök széles skálája áll rendelkezésre. Többek között a Biztonsági Tanács 
egy megbízottjával, a Biztonsági Tanáccsal vagy az ENSZ főtitkárával folytatott meg
beszélések vagy közvetítés. Vagy például a különböző szankciók bevezetése. Ennek a 
széles skálának a végén találjuk az úgynevezett „VII. fejezet szerinti hadműveletet”, 
amelyben egy katonai eszközökkel felszerelt erő próbálja rákényszeríteni a békés meg
oldást a szemben álló felekre egy országon vagy egy bizonyos területen belül. Egy 
ilyen haderő lehet ENSZ-parancsnokság alatt, vagy -  ahogy azt az elmúlt években lát
tuk -  a mandátumát közvetlenül a Biztonsági Tanácstól is kaphatja anélkül, hogy való
jában ENSZ-parancsnokság alatt állna.

•  A konfliktus rendezése után lényeges felismerni és támogatni a béke megszilár
dulását és a bizalomépítést szolgáló társadalmi szerkezeteket. Ezt az ENSZ főtitkára 
válság utáni békeépítésnek nevezi, amely magában foglal olyan rendszabályokat, mint 
például a korábbi szemben álló felek lefegyverzését, a rend helyreállítását, a fegyverek 
lehetséges megsemmisítését, a menekültek ellátását, az emberi jogok védelmében tett 
előrehaladott erőfeszítéseket stb.

•  A békefenntartás másik formája, amelynek úgyszintén az elmúlt években vol
tunk szemtanúi, a humanitárius segélyek célba juttatásához szükséges védelmet célozza, 
amire az állandó hadviselés közepette kerül sor. Ezt látjuk Irakban, Szomáliában és 
Horvátországban.

•  A különböző típusú békefenntartó hadműveletek a jövőben minden bizonnyal a 
regionális vagy helyi szervezetektől kapott segítségen múlnak. Valójában az ENSZ-nek 
rengeteg elvárásnak kell megfelelnie, mindamellett túlságosan is kevés tartalékkal ren
delkezik az igények kielégítéséhez. Az ENSZ alapokmányának VIII. fejezete biztosítja a 
megfelelő segítségnyújtást az ENSZ-nek a helyi szervezetek részéről a válság megol
dásában. Az ENSZ és a helyi szervezetek közötti együttműködést, amikor csak lehet
séges, támogatni kell. Például a volt Jugoszláviában jó példáját láttuk az ENSZ- és a 
NATO-szakértők közötti együttműködésnek.

Egyes békefenntartó hadműveleteket nem lehet egyetlen kategóriába besorolni, mi
vel ugyanaz a válság a különböző időszakokban különféle típusú tevékenységet 
igényelhet. Természetesen ezeket a rendszabályokat rugalmasan és egymást kiegészítve
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kell alkalmazni. Minden bizonnyal szükség lesz arra a hagyományos értelemben vett 
békefenntartó tevékenységre is, amit az ENSZ a hidegháború befejezése előtt alkalma
zott.

A jövőben az eredmény mértéke a béke fenntartásában nagymértékben függ majd 
attól, hogy milyen gyorsan, milyen rugalmasan és milyen hozzáértéssel fog az ENSZ és 
a világ közössége a különböző típusú válságjelenségekre reagálni.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a békefenntartás költséges. Éppen ezért eze
ket a tevékenységeket nagy gondossággal és odafigyeléssel kell tervezni, s a missziókat 
reális mandátummal felruházni. Az ENSZ főtitkára a Biztonsági Tanáccsal együtt biz
tosítsa, hogy a kezdeményezett hadműveletek ne legyenek a kezdet kezdetén bukásra 
ítélve. Az ENSZ tevékenysége jelentősen függ a tagállamok által létrehozott szerve
zetek nyújtotta hozzájárulástól. Okvetlenül igyekeznünk szükséges rugalmasan reagálni 
az ENSZ-felkérésekre, s ugyanakkor aktívan vegyünk részt az ENSZ jövőbeni, béke- 
fenntartással kapcsolatos politikájának megvitatásában. Az ENSZ anyagi helyzetének 
javítása érdekében hozzá kell járulni a szervezet tevékenységéhez. Ezt nem lehet eleget 
ismételni.

A skandináv államok régi hagyományokkal rendelkeznek a békefenntartó hadmű
veletekben, és nem lenne szerencsés az ott megszerzett tapasztalatokat önmagunknak 
megtartani.

Svéd vélemény
A Biztonsági Tanács napirendjén szereplő jelenlegi válságok többsége nemzeti jel

legű, vagy olyan határvonalról származnak, ahol a nemzetközi és nemzeti szférák nem 
egyértelműen különíthetők el.

A szélesebb értelemben vett biztonsági elgondolást néhány vonatkozásban alátá
masztják a békét elősegítő tevékenységek is, így az már nem egyértelműen csak kato
nai feladat. Az ENSZ erőfeszítései manapság magukban foglalják a politikai struktúrák 
létrehozását, amelyek a hosszú távú békés és demokratikus fejlődés alapjául szolgálnak. 
A polgári rendőrség, a választási szakértők, az emberi jogok felügyelői és a politikai 
tanácsadók is szerves részei a békét előmozdító tevékenységnek.

A megelőző szándékkal végzett erőfeszítések a békefenntartó tevékenység új típu
sai. Már a válság kitörése előtt is az adott körzetbe lehet küldeni az ENSZ-haderőt, 
hogy közvetlen jelenlétével visszatartó hatást gyakoroljon az érintett felekre. A jelenleg 
Macedóniában bevetett skandináv zászlóalj az első élő példa erre.

A másik, fejlődésben lévő folyamat a hagyományos békefenntartó tevékenységről 
a béke kikényszerítő intézkedésekre való áttérés az ENSZ alapokmánya VII. fejezetével 
egyetértésben, amely lehetővé teszi a megnövelt mennyiségű részösszetevők alkalma
zását. Ennek következtében nemcsak a rendezésben részt vevő szervezetek iránti igény 
növekszik, hanem alapvető politikai, katonai, harcászati és pénzügyi kérdések is elő
térbe kerülnek. Az Öböl-háború, a volt Jugoszlávia és Szomália is jó példa arra, aho
gyan a Biztonsági Tanács a VII. fejezetben meghatározott rendszabályok irányába for
dította figyelmét és tevékenységi körét.

Tipikus eset, amikor a BT több döntést hoz, melyekben a kényszerítést fokozato
san vezették be. Első rendszabályként a Biztonsági Tanács gazdasági szankciók mellett 
dönt, következésképpen a részeredmények elérése érdekében a humanitárius segély- 
szállítmányok védelmét szorgalmazza, s ENSZ-felügy elet alá vonja a nehézfegyvereket 
és a repülés elől elzárt zónákat. Végezetül a katonai beavatkozás mellett dönt. Ennek 
célja: meggyőzni a szemben álló feleket, hogy vessenek véget az ellenségeskedéseknek.
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Jelenleg az ENSZ nem rendelkezik sem a szükséges kapacitással, sem az elenged
hetetlenül szükséges szervezeti struktúrával nagy volumenű, béketeremtő jellegű katonai 
szervezetek irányításához. Következésképpen az ENSZ más szervezeteket bízott meg 
ilyen jellegű feladatok végrehajtásával. Az Öböl-háborúban Kuvait szövetségeseit bíz
ták meg a katonai hadműveletek végrehajtásával, Boszniában az UNPROFOR man
dátumának végrehajtásáért a NATO-n alapuló katonai haderő a felelős, Szomáliában az 
ENSZ határozatainak végrehajtásáért felelős katonai szervezetet az Egyesült Államok 
vezette, több ország támogatásával. A nagyszabású ENSZ-hadműveleti tervet Bosz
niában, a békemegállapodás biztosítása érdekében, az ENSZ Titkársága New York-ban 
a NATO-val közösen vitatta meg.

Ha a boszniai hadműveletet a horvátországi modellnek megfelelően hajtják végre, 
politikailag és stratégiailag az ENSZ irányítja a tevékenységet, a Biztonsági Tanács 
mandátumával, ENSZ-haderőparancsnokokkal, kéksisakosokkal stb., a haderő magját a 
NATO-országok adják és a parancsnokok is minden valószínűséggel a NATO-ból jön
nek. így belátható, hogy az ENSZ saját lehetőségei bizonyos fokig korlátozottak a béke
teremtő hadműveletek kezelését illetően. Még mindig abban a helyzetben vagyunk, 
amikor a végrehajtás felelősségét alapvetően a tagállamoknak vagy a helyi szervezetek
nek kell vállalniuk.

Valójában még a VII. fejezet szerint alkalmazott kényszerítő intézkedések sem 
biztosítják teljes hatékonysággal a végrehajtás eredményességét. Az Öböl-háború és az 
azóta tartó hároméves nemzetközi elszigetelés ellenére Irak újabb kihívásokkal állítja 
szembe a világ közösségét. Ez idáig a Szerbia és Montenegro ellen bevezetett szankci
ók nem bírták jobb belátásra a szerbeket a háború befejezéséről, hogy végre pontot te
hessünk a jugoszláv konfliktus végére. Ez azt mutatja, hogy a kényszerítő rend
szabályokat a politikai folyamatok megindításával együtt kell alkalmazni.

Egyértelműen megállapítható, hogy az ENSZ forrásai és a megoldandó feladatai 
között fennálló szakadék leküzdése érdekében az ENSZ béketevékenységét biztosító te
rületet erősíteni kell. Jó lehetőségek kínálkoznak a rendelkezésre álló békefenntartó 
erők fejlesztésére, a béketeremtő csapatok további létszámának növelésére. Először is 
például a meglévő kontingens-megállapodásokat lehetne tovább fejleszteni, amire több 
jó példa akad számos NATO-országban. Ezen túlmenően megvalósítható lenne egy bi
zonyos fokú nemzetközi munkamegosztás. Például bizonyos országok a műszaki alaku
latok, mások a lövészzászlóaljak irányába szakosodhatnának. Az ENSZ főtitkára e 
kérdés vizsgálatára munkacsoport jelölt ki.

Ezek a javaslatok összhangban vannak az ENSZ főtitkárának „Békeprogramjával”, 
ami többek között felveti a kérdést, mely szerint: az ENSZ Alapokmánya 43. cikke
lyének értelmében a tagállamok megállapodást írnának alá a Biztonsági Tanáccsal ar
ról, hogy csapatokat bocsátanak az ENSZ rendelkezésére a VII. fejezetben foglalt had
műveletek végrehajtásához. A főtitkár úgyszintén javaslatot tesz állandó haderő meg
szervezésére, amely a főtitkár parancsnoksága alá tartozik. Mindazonáltal nem való
színű, hogy ezek a javaslatok a közeljövőben megvalósulnak.

Norvég vélemény
Ahogy azt az ENSZ alapokmánya magában foglalja, a nemzetközi békefenntartás 

kollektív tevékenységet feltételez. Nem feltétlenül multilaterális kötelezettségvállalást, 
de olyan kötelezettségvállalást, melyet az ENSZ hagy jóvá közös megállapodásban lét
rehozott parancsnoki, ellenőrzési és működési felügyelet alatt, és kollektíván elfogadott 
eljárások és harcérintkezési normák alapján.
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A hagyományos békefenntartó hadműveletek gyakran alkotnak elégtelen és hely
telen mechanizmusokat a háborúk megakadályozása és megelőzése érdekében. Ezek a 
missziók a felek beleegyezése alapján -  arra a feltételezésre építve, hogy a felek előny
ben részesítik a békét a háborúval szemben -  jönnek létre. Ennek ellenére szükség van 
külső közvetítő szervre, amely kölcsönös biztosítékot ad a feleknek a béke megtartására.

Az érintett szemben álló felek feltételezik, hogy képesek saját csapataik tevékeny
ségének felügyeletére. Ilyen feltételek mellett a békefenntartó erők ragaszkodhatnak a 
harcba lépés szabályaihoz, amelyek önvédelemre korlátozzák a csapatok használatát.

A békefenntartó erők törvényen alapuló tekintélye inkább a mandátum biztosította 
jogi alapállás legyen, mintsem azt fegyvereik tűzerejével kelljen kivívnia. Mindazonál
tal a békefenntartó erők korlátozva vannak a harcba lépés rájuk vonatkozó szabályaival 
az erőszak megtorlásában. A békefenntartó vagy béketeremtő hadműveletek távlatait 
vizsgálva, esetenként előfordul, hogy ezek a missziók inkább befagyasztják a válságo
kat, mintsem a megoldás irányába mozdítanák azokat, vagy a problémákat inkább leve
szik a napirendről és nem a diplomáciai erőfeszítések állandósulását szorgalmazzák. A 
békefenntartás katonai eszközei elválaszthatóak a béketeremtés diplomáciájától. Követ
kezésképpen, a békefenntartó hadműveletek a jövőben hosszú távú kötelezettségvál
lalási és nem ideiglenes megbízatások.

Igen komoly mértékben az állandósult hiányosságok következménye, hogy nem 
vagyunk képesek integrált stratégiát bevezetni a békefenntartásban. De fontos szerepet 
játszik ebben az a félreérthető mandátum is, melynek következtében a diplomáciai erő
feszítésekből csak ismétlődő próbálkozások lesznek, mivel a békefenntartó erők man
dátumát meghaladja az újonnan kialakult konfliktushelyzet. Ennélfogva a katonai esz
közök védelme jelenti a diplomáciai befejezést, megoldatlanul hagyva az adott válság- 
helyzetet. Máskor a diplomáciai erőfeszítések eltávolodnak és elszigetelődnek magától 
a békefenntartó tevékenységtől, így a katonai lehetőségeket nem lehet a diplomáciai 
erőfeszítések szolgálatába állítani. A békefenntartó hadműveletek pedig pótlólagos ren
dezési kísérletté fajulnak. E problémák ellenére meg lehet állapítani, hogy az ENSZ 
békefenntartó tevékenysége összességében pozitív.

A modern békefenntartás a tevékenységek széles skáláját meríti ki, kezdve a tény
feltáró kiküldetésekkel, folytatva a megfigyelő missziókkal, a fegyverzetellenőrzési meg
állapodások ellenőrzésével, a demokratikus választások felügyeletével, a közvetítéssel, a 
fegyverszünet-ellenőrzéssel, a haderők leszerelésével, egészen a humanitárius segélyek 
védelmének biztosításáig. Ilyen értelemben véve a békefenntartás megköveteli az érin
tett felek beleegyezését, a béke melletti elkötelezettségüket. Mindemellett azonban szük
ség van egy kívül álló közegre is a tűzszünet vagy fegyverszünet megfigyeléséhez és 
ellenőrzéséhez. Ebben az értelemben a békefenntartás az ENSZ alapokmánya VI. fe
jezetének „A vitás kérdések békés rendezése” megfelelő akciók végrehajtását jelenti.

A békefenntartó hadműveleteknek meg kell különböztetni az ENSZ alapokmá
nyának VII. fejezete szerint szervezett valódi béketeremtő hadműveletektől. A béke
teremtő hadműveletek skálája széles lehet, kezdve a megelőző hadrendbe állástól a 
rendőrségi akciókon, bizonyos fegyverek és haderők erőszakos leszerelésén, valamint 
kulcsfontosságú infrastruktúrák és vezetői csoportok védelmén keresztül a kollektív in
tervencióig. Annak ellenére, hogy a békefenntartás és a béketeremtés között látszatra 
„csak” halvány különbség van, a kettőt élesen el kell határolni egymástól. A béke- 
fenntartás biztosítja azokat a mechanizmusokat és szervezeti kereteket, amelyek lehe
tővé teszik a nemzeti és nemzetközi katonai alakulatok kollektív tevékenységekbe tör
ténő bevonását.
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Az iparosodott Észak több állama nagy mozgékonyságú, jelentős tűzerővel rendel
kező, külföldön bevethető haderők kialakítására törekszik a frontvonalak mentén folyó 
hadviselésre kiképzett állomány helyett. Ilyen képességek biztosítják bizonytalan vilá
gunkban a meghatározatlan veszélyek megnyugtató kezelését. Ez a haderő biztosíthatja 
a támadó fellépést, vagy szükség esetén a szükséges védelmet.

AZ ÚJ KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK

A békefenntartásnak más katonai hadműveletekkel szemben különleges identitás
sal, jellemzőkkel és egyedülálló jelleggel kell rendelkeznie. Bizonyos fokú általános el
méleti kapacitás kialakítása is szükséges, amely figyelembe veszi a folytonosságot és a 
változás szükségességét. Ebből a szempontból az elméleti és gyakorlati képzés továbbra 
is kulcsfontosságú tevékenység marad.

A felvetett probléma megoldásához hasznos lenne vázolni egy lehetséges kiképzé
si módszerre vonatkozó elképzelést. A struktúra magában foglalhatja egy nemzetközi 
békefenntartó akadémia létrehozását, aminek célja a békefenntartás módszereinek fej
lesztése és értékelése. Ennek eredményeként harcászati szabályzatok látnának napvilá
got, doktrínával kapcsolatos szemináriumokat és a békefenntartás gyakorlati oldalával 
foglalkozó munkaértekezleteket tartanának. Ezt az intézményt az ENSZ működtetné egy 
viszonylag kis létszámú állandó állománnyal.

A békefenntartás további intézményesítésének keretében regionális biztosító bázi
sokat lehetne létrehozni és egy ENSZ békefenntartó szállító szervezetet, amely szállító 
repülőgépekkel rendelkezik. Az első időszakban az országok kötelezettséget vállalnának 
az ENSZ felé az ilyen szállítások készenléti állapotból történő lebonyolítására.

Az ENSZ Titkárságának biztosítania kell a kiképzéshez használt szabályzatok, ki
képzési tervek szabványosítását. A tisztek kiképzéséhez átfogóbb kiképzési programra 
van szükség, például egy ENSZ törzstiszti akadémia alapításával. Regionális szerveze
tek, mint például a NACC, fontos szerepet játszhatnak a lehetőségek kibővítésében. A 
gazdag békefenntartó tapasztalatokkal rendelkező országoknak készen kell állniuk szak
mai hozzáértésük megosztására. Azon túlmenően az egyes országokban folyó kiképzési 
és kutatási tevékenység koordinálására is szükség van.

A konferencia óta eltelt időszakban Johan Jörgen Holst külügyminiszter augusz
tusban egy oslói sajtóértekezleten kijelentette: az ENSZ New York-i központjában túl
ságosan kevés a békefenntartó erők irányításával foglalkozó személyzet. Mintegy 80 
ezer főnyi békefenntartó erőt -  hangoztatta - , összesen 35 fő irányít. Holst szerint ez 
„felelőtlenség”. Sokszor a csapatot küldő ország kénytelen maga kezébe venni az ügye
ket, mert az ENSZ nem képes az irányításra. Ez a parancsnoki struktúra -  tette hozzá -  
nem biztosít garanciát arra, hogy a békefenntartó erőket az ENSZ-határozatoknak meg
felelően használják fel. Holst azt is elmondta, hogy a kérdést megvitatta Boutros Ghali 
ENSZ-főtitkárral, és felkéri majd a következő közgyűlést, hogy bővítse ki az ENSZ bé
kefenntartó erők parancsnokságát.

A cikk leadása óta döntés született arról, hogy a MH az eljövendő ENSZ misszi
ókban mindenképpen Z. nagyságú erővel vesz részt. Ezen állomány felkészítésére 
javaslat készült a Kormány számára, amely elfogadása esetén Magyarország is felállítja 
kiképző központjait.
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GERA KÁROLY

A biztonságpolitika kialakítását befolyásoló tényezők

Hazánkban az elmúlt évtizedekben nagyon ritkán alkalmazták a biztonságpoli
tika kifejezést. Leggyakrabban a katonapolitika, esetleg a védelempolitika elnevezést 
használták. Ezek a beidegződések a témával foglalkozó hazai publikációkban is 
észrevehetők. Talán ez is alátámasztja, hogy főleg külpolitikusok, illetve katonák, ka
tonapolitikusok foglalkoztak a biztonságpolitika kérdéseivel, elsősorban a saját 
szakterületükön.

Az egyes megfogalmazásokból egyértelműen következtetni lehet, hogy alkotóik 
mely területen végzik munkájukat, ugyanis az adott szakterület fontossága 
meghatározóvá válik a fogalomban. A katonák a katonai, a politikusok a politikai, a 
gazdasági szakemberek pedig a gazdasági kritériumokra helyezik a fő  hangsúlyt.

A katonai vezetés egyik legfontosabb 
kérdésének tekinti a honvédelmi 
alapelvek kidolgozását. Az alapel

vek a (a katonai doktrínánk -  a szerk.) 
mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, 
hogy a Magyar Köztársaság egyetlen álla
mot sem tekint ellenségének, katonai erő
vel elérendő politikai céljai nincsenek. így 
hbnvédelmi koncepciónk védelmi jellegű, 
д ет  irányul egyetlen ország ellen sem; 
nincs előre kialakított ellenségképünk; a 
katonai erőt a honvédelem szükséges, de 
végső eszközének tekintjük; a konfliktu
sok politikai rendezésére törekszünk; nem 
rendelkezünk és nem is kívánunk birto
kolni tömegpusztító fegyvereket; védelmi 
képességünket a szükséges szinten kíván
juk tartani, hogy az ne keltse még a fe
nyegetés látszatát sem stb.

NEM FELESLEGES A HADSEREG

Az előbbiekből, gondolom, senki sem 
következtet arra, hogy a hadseregek nap
jainkban feleslegessé váltak. Feltétlenül 
szükség van -  a politikai helyzetnek és a 
társadalom teherbíró képességének meg
felelő -  fegyveres erő fenntartására, illet
ve egy ütőképes nemzeti hadsereg létreho
zására. Úgy gondolom, hadseregünk és a 
környező államok hadseregeinek helyzeté
vel a törvényhozókat olyan mértékben 
kell megismertetni, amely alapján lelkiis
meretűk és az ország iránt érzett fele
lősségük szerint dönthetnének a HM által 
előterjesztett javaslatokról. Ugyanis szá
molni kell azzal, hogy a volt ellenséges 
katonai és politikai tömbök szembenál
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