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ELŐSZÓ
A Regionális tanulmányok egy olyan multidiszciplináris tárgy, amely a nemzetközi rend és rendszer vizsgálatában az általános, tematikus megközelítést „fordítja le” az adott régióra és/vagy országra. Ebből következően több síkon folytat
vizsgálatot: egyrészt az adott régió és a nemzetközi rend egymáshoz való viszonyában, másrészt az adott régión belüli viszonyok tekintetében. Módszertanilag
a földrajz, a történelem, a jog, a politika/geopolitika, a gazdaság, az antropológia
és a szociológia, de akár a régészet vagy a vallástudomány eszközeivel is.
A Regionális tanulmányok című tankönyvünkben – a földrajzi meghatározást követően – elsősorban az egyes régiók azon jellemzőire fókuszáltunk, amelyek leginkább jellemzik egyrészt a nemzetközi rendszerben betöltött helyüket,
másrészt a régión belüli viszonyokat. Nem kerülhettük el a legfontosabb, gyakran a nemzetközi napirendet is diktáló konfliktusok említését, viszont azok részletes elemzésére ebben a tantárgyban és ebben a tankönyvben nem került sor.
Ennek oka, hogy a Regionális tanulmányok mintegy „előtétele” a Regionális biztonsági tanulmányok tantárgynak és tankönyvnek, így a kifejezetten biztonságpolitikai megközelítést itt tudatosan a háttérbe szorítottuk. A Regionális tanulmányok tantárgy ugyanakkor részben helyettesíti, részben kiegészíti a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem más képzési programjaiban oktatott Bevezetés a civilizációs tanulmányokba címet viselő tárgyat, amelynek tankönyve a Regionális tanulmányok ajánlott irodalmát képezi.
A tantárgy keretében és a tankönyvünkben – a huntingtoni civilizációs kijelölés és a Buzan-féle regionális biztonsági komplexumok elméletében felvázolt regionális megközelítés alapján – a következő régiókat tárgyaljuk: Európa,
Kelet-Közép-Európa, posztszovjet térség, Északkelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia, az
indiai szubkontinens, Közel-Kelet, a szubszaharai Afrika, Észak-Amerika és
Latin-Amerika.
A kötet szerzői többségükben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, valamint az egyes térségek elismert szakértői. A kötet megjelenését az ÁROP – 2.2.21
„Tudásalapú közszolgálati előmenetel” programja és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem támogatta.
A szerkesztők
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Koller Boglárka

EURÓPA FOGALMÁNAK JELENTÉSVÁLTOZATAI
„A földrajzi Európának mindig versengenie kellett
az Európát kulturális közösségként meghatározó fogalmakkal;
hisz közös politikai struktúrák hiányában,
az európai civilizációt csakis kulturális
ismérvekkel lehetett jellemezni.”1
(Norman Davies)
Földrajzi Európa
A földrajzi Európa határai bármely atlaszból leolvashatóak. Délen a Földközitenger, nyugaton az Atlanti-óceán, északon a Jeges-tenger, keleten az Urál–
Kaszpi-tenger–Kaukázus vonala határolja – Ausztrália után – a világ második
legkisebb kontinensét. A földrajztudósoknak csak a keleti határvonalban kellett
megegyezniük, hiszen a többit a természet alkotta meg. Az ókortól a 18. század
közepéig uralkodó nézet volt, hogy Európa keleti határa a mai Don folyó mentén
húzódik. Philipp Johann von Strahlenberg svéd katonatiszt 1730-ban javasolta,
hogy ezt a határt tolják keletebbre, egészen az Urálig. Az oroszok a 18. században
kitűztek egy póznát Jekatyerinburg és Tyumen közé, megjelölve Európa és Ázsia
határát. „A cári száműzöttek csapatai, akik vasra verve meneteltek Szibéria felé,
ekkortól alakították ki azt a szokást, hogy letérdeltek a póznánál és még utoljára felmarkoltak egy marék európai földet.”2 A 19. században már az Urál mint
Európa keleti határa jelent meg a földrajzi munkákban és a térképeken.
Európa határainak azonban ilyen definíciójellegű, egyértelmű meghatározásával csupán a földrajztudósok elégedhetnek meg, a történészek, politológusok,
szociológusok, antropológusok ezzel nem értenek egyet. Ők ugyanis saját szempontjaik alapján húzzák meg Európa határait. Tovább bonyolítja a képet, hogy
ezek a határvonások a történelem során mindig kor- és ideológiafüggőek voltak.
Az ókori görögök az Európa szót használták saját, égei-tengeri területeik
megkülönböztetésére a kis-ázsiai területektől, vagyis a görögök számára kezdetben Európa a Földközi-tenger keleti területeit jelentette – lényegében a mai
1
2

Norman Davies: Európa története, Osiris, Budapest, 2001, 25.
Davies: i. m., 25.
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Délkelet-Európát –, azzal a már említett különbséggel, hogy a görögök Európa
keleti határának a Tanaiszt (a mai Don folyót) tekintették. A görögök utazásaik
révén fokozatosan terjesztették ki az Európa-fogalmat a Földközi-tenger nyugati
területeire is. Az Európa-fogalom görögök által használt változata egy, a mostani
földrajzi Európához képest, de a történelem többi meghatározásához képest is
szűkebb területet jelölt meg, a mai Délkelet-Európát. Az antik görögök számára
ezek a területek jelentették Európa magját, és az északnyugat-európai területekről vajmi keveset tudtak.
A Római Birodalom külső határait jelölő limes a mai földrajzi Európát északi
és déli területekre osztotta. Ez a határ a kelet–nyugati elhatárolás beidegződései
miatt kevesebb hangsúlyt kapott, holott ez is értelmezhető egy Európán belüli határvonalként. Tényleges fejlődésbeli különbséget jelölhet ugyanis, hogy egy adott
terület a Római Birodalom integrált része volt-e – mint például Franciaország
vagy Spanyolország –, vagy sem, mint ahogyan Észak-Európa.
A kora középkor Európa-felfogásai közül a Nagy Károly-i Európa-fogalom
vált a későbbi határvonalak kijelölésének támpontjává is. A Karoling Európafogalom értelmében ugyanis Európa a Karoling Birodalom hódítások során bővülő területe, amely a mai földrajzi Európa nyugati kontinentális területét jelentette. Eric Hobsbawm nem tekinti véletlennek, hogy a „…kiseurópai ideológia
(Páneurópától Göbbelsen át egészen a Gazdasági Közösségig), amely a földrajzi
kontinens egy részének tudatos kirekesztésén alapul, szívesen hivatkozik Nagy
Károlyra. Károly uralkodott a földrész egyetlen olyan részén, amely – legalábbis
az iszlám előretörése óta – elérhetetlen maradt a hódítók számára. Ezért a Nyugat
előőrsének és megmentőjének tekintette magát a keleti világgal szemben”3.
A Karolingokhoz vezethető tehát vissza az Európa történelmében újra és újra
megjelenő Kelet–Nyugat elhatárolás is, ugyanis az arab hódítások miatt Európa
északi és nyugati területei fokozatosan elhatárolódtak az általuk barbárnak tekintett bizánci és iszlám területektől, amelyek ezután más irányba fejlődtek.
Keresztény Európa
Európa történelmébe csak a kereszténység történetén keresztül tekinthetünk
be. Az 1. században kialakult keresztény vallás ugyanis Európát évszázadokig
univerzális burokként fogta át. Norman Davies történész szerint Európa fogalma is úgy alakult ki, hogy „a 14. századtól a 18. századig tartó bonyolult szellemi folyamat során »Európa« fokozatosan szorította ki a kereszténység korábbi
3

E. J. Hobsbawm: Mi értelme Európának? 2000, 1997, V/6.
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fogalmát.”4 Európa önmeghatározása szempontjából tehát a kereszténység az
egyik legfontosabb tényező.
A keresztény vallás sikeressége elsősorban a tanításában keresendő, melynek középpontjában Krisztus emberszerű, de isteni lénye áll, amellyel az európai ember könnyen azonosul. Szent Ágoston Isten állama című munkájában
elválasztotta az e világi létet Isten országától, amelybe mindenki társadalmi
és gazdasági helyzetétől függetlenül juthat el. Ez új megvilágításba helyezte
az egyének e világi cselekedeteit, és már a kora középkorban megalapozta a
szekularizációt, hiszen az egyházi és a világi hatalom egymás mellett létező
intézményrendszert hozott létre. Nagy Károly idején is szigorúan védelmezték az egyházi szervezet kiépítését. Egyik törvénye például előírta: „Ha bárhol Szászországban keresztény templomokat építenek és Istennek szentelnek,
ezeknek ne legyen kisebb a tisztelete, hanem nagyobb és jelentősebb, mint
amilyen a bálványok szentélyeié voltak.”5
A király felkenésének ceremóniája azonban a világi hatalom keresztényi át
itatódásaként a középkori Európa jellemző gyakorlata maradt.6
Egészen az újkorig a keresztény közösség, a Respublica Christiana és a latin
kultúra jelentette az európaiak számára identitásuk legfőbb azonosulási pontját. Az egyház kialakult intézményrendszere, illetve a papok monopolhelyzete
az akkori tudományos és kulturális életben is megerősítette, hogy a keresztény
tudat álljon az első helyen az európaiak kollektív identitásai között. A „mi” tehát
azonos volt azzal, hogy „keresztény”. Ez csak a 17–18. században változott meg,
amikor a „mi” már „európait” kezdett jelenteni. Az 1713-as utrechti békeszerződés az utolsó olyan jelentősebb alkalom, amikor még a Respublica Christianára
hivatkoztak.7 Ettől fogva Európa nevében születtek a döntések.
A kereszténység univerzális burkán a 11. századig nem keletkezett komo
lyabb repedés. 1054-ben azonban a nagy egyházszakadással a Róma-központú
nyugati kereszténység és a sokpólusú ortodoxia külön fejlődési irányt vett.
Néhány alapvető hittételben – így a Szentháromságban, Jézus feltámadásában,
a hét szentségben, az utolsó ítéletben és a szentek tiszteletében – ugyanúgy hisznek a nyugati kereszténységhez és az ortodoxiához tartozók, azonban utóbbiak
nem fogadják el a Róma-központú egyház és a pápa primátusát. Az ortodoxok
4
5

6
7

Davies: i. m., 24.
N
 agy Károly intézkedései a pogányság elfojtására. Részlet Nagy Károly törvényeiből. Benkes
Mihály (szerk.): Civilizációk és vallások. Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához. BME TTK Társadalmi és Gazdaságtudományi Intézete Társadalomtörténeti
Osztálya, Cégér Kiadó, 1994, 293–294.
L
 ásd erről bővebben Bibó István: Válogatott tanulmányok III. Magvető, Budapest, 1986.
Davies: i. m., 24.
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továbbá nem fogadják el, hogy a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól
is származik.8
Egyes szerzők, például Samuel Huntington, a nyugati kereszténység és a keleti ortodoxia között húzódó határvonalnak különös jelentőséget tulajdonítanak.
Huntington úgy látja, hogy a 11. században keletkezett vallási törésvonal civilizációs törésvonallá vált, és ezért a nyugati kereszténység határvonala Európa
határát is jelenti.9 Véleménye szerint a keleti ortodoxiához tartozó területek nem
tartoznak Európához. Így sem Oroszország, sem az uniós tag Görögország nem
tartozik a nyugati civilizációs kultúrkörhöz, jóllehet földrajzilag mindkét ország
Európa része. Napjainkban, a szuverén görög adósságválság és Görögország
Európai Unióból történő kilépése, az ún. grexit lehetőségének felmerülésével a
huntingtoni – sokak által vitatott – Európa-határ is egyre többször idézett tézis.
1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, amivel beindította a reformáció szellemi mozgalmát Európában.
A reformáció a nyugati kereszténység burkán belülről egy olyan repedést eredményezett, ami a Róma-központú egyháztól való elfordulást, valamint az Isten és
egyén közvetlen kapcsolatának középpontba helyezését jelentette. Kálvin János,
a reformáció másik nagy alakja foglalta össze és rendszerezte a reformáció tanait 1536-ban. A predesztináció szerint az egyéni sors eleve el van döntve, ezért
az egyén akkor él helyesen, ha Isten akarata és törvényei szerint él, továbbá jó
cselekedeteket hajt végre. A kálvinizmus az e világi tevékenységekkel szemben
érzett bűntudat alól is felszabadította az embert. Max Weber erről a folyamatról
ír a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című művében, ahol a kapitalizmus kialakulását is a reformációval magyarázza.10 A weberi értelemben vett modern polgár racionális, életét vallási normák és értékek szerint alakítja. A polgár
célként tűzi ki, hogy egyéni képességei és készségei révén az Isten által rábízott
vagyont gyarapítsa. Kialakul tehát a hivatástudata. A polgár számára azonban
nem a mindenáron történő haszonszerzés a cél. A gazdasági tevékenységében
becsületes, és a kölcsönös bizalomra, kompromisszumra alapoz. Életvitelében
puritán, elveti a fényűzést, a hedonizmust.
Ha Európa térképén be szeretnénk jelölni azokat a területeket, ahova a reformáció szellemi mozgalma eljutott, akkor az eddigi határvonalak kijelöléséhez
képest nehezebb a dolgunk: északnémet területek, Németalföld, Skandinávia,
E
 z az ún. filioque („a fiútól is”) betoldás; a kettős származás dogmája. Lásd Mary Cunnin
gham: Hit a bizánci világban. Scolar Kiadó, 2003, 35.
9 S amuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, 101.
10 Lásd erről Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások.
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982.
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Magyarország, Erdély, Csehország és a Brit-szigetek. Tehát nem minden, a nyugati kereszténység által dominált államban van reformáció. Ha a weberi érvelést
elfogadjuk, akkor a reformáció szellemi áramlatának hatósugara kijelöl egy határt, amely értelmezhető a nyugati kereszténység területén belül olyan új határként, amely a modern nyugat-európai fejlődéshez legerősebben kötődő térségeket tartalmazza.
A nemzetek Európája
A modern Európával együtt születtek meg Európa nemzetei is.11 Bár ennek módja és ideje nem azonos az egyes európai nemzetek esetében.12
Nyugat- és Észak-Európában mivel „a nemzet mint kezdetleges tudati képződmény (…), és az állam, mint a nemzet jövendő politikai létformája” történelmi adottság volt, így ezekben a térségekben a nacionalizmus, a felvilágosodás univerzalizmusával összekapcsolódva kezdetben nem etnikai tartalmú
mozgalomként, hanem a népszuverenitás megvalósítójaként jelentkezett. Ezt,
a francia forradalom után kialakult nemzetkoncepciót éppen ezért népnemzet-
koncepciónak is nevezik.13 A napóleoni hódítások megindulásával azonban
szükségszerűen a befogadó, egyetemes nemzetkoncepció is változásokon ment
keresztül, aminek következtében a politikai közösségben való tagság is átértelmeződött.14 A felvilágosodás idején keletkezett univerzális alapokon összekovácsolódott közösség hamarosan új identitásformáló eszközöket is igénybe vett,
mint például a nyelvi és a kulturális asszimiláció eszközeit, azért, hogy a közösségi összetartozást más irányból is megerősítse. Eugen Weber erről a folyamatról
11
12

13
14

 z a nemzet és nacionalizmus tudományos diskurzus modernista teóriáinak tézise. Lásd
E
Koller Boglárka: Nemzet, identitás és politika Európában. L’Harmattan Kiadó, Budapest,
2006, 29.
F
 riedrich Meinecke német történész a 20. század elején két nemzettípust határozott meg: az
államnemzetet, amely adott területen a politikai eszközökkel megteremtett nemzetet jelenti,
illetve a kultúrnemzetet, ahol egy nemzeti közösséget a származási és a kulturális elemek határoznak meg. A Meinecke által megfogalmazott két nemzettípus a később megalkotott nemzet és nacionalizmus tipológiákban is megjelenik. Lásd Friedrich Meinecke: Weltbürgertum
und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates. Oldenburg Verlag,
München, 1969 (Eredeti kiadás: 1907). Mi most Diószegi István hármas tipológiáját vesszük
alapul, amelyben szintén megjelennek az államnemzet és kultúrnemzet fogalmak.
D
 iószegi István: A nemzetek Európája. In: Somogyi Éva (szerk.): Polgárosodás Közép-
Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 8. MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1991, 133.
A
 territoriális francia állam elemzése. In: Rogers Brubaker: Citizenship and Nationhood in
France and Germany. University Press, Cambridge, Massachuttes, 1992.
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ír a Peasants into Frenchmen című művében. A közösségi összetartozás alapjául
szolgáló territoriális szempont kiegészült más szempontokkal, és megindult az
egyének e szempontok alapján történő közösséggé formálása, vagyis a különböző nyelvjárások, népi kultúrák, szokások egységessé, formalizálttá alakítása.15
Ez a folyamat általában a domináns kultúrák és etnikumok többiekre irányuló
erőltetett asszimilációs törekvéseit jelentette.
A nyugat-európaitól eltérő utat jártak be Közép-Európa nemzetei, ahol egységes terület hiányában másra kellett felépíteni a nemzetet. Ezekben a térségekben a nacionalizmus az ún. „etnikai önmegvalósítás” útját járta, vagyis az etnikai
és kulturális alapon összekovácsolódott nemzetek arra törekedtek, hogy megteremtsék az önálló államiságukat is.16 Az egységes Németország és Olaszország
megteremtése mögött ez az ún. államnemzet koncepció állt.
A harmadik típusú nemzetépítési modell jellemző volt Kelet-Európára
– ezen belül Magyarországra is –, ahol a különböző nemzetek a soknemzetiségű birodalmakon belül éltek együtt. Ebben a térségben a nemzeti közösségek
összetartozásának legfőbb kifejezője a nyelv és a kultúra volt, hiszen az állam
még töredékeiben sem létezett. „A nemzetnek ez a fajtája, ahogy a magyar költő
Kölcsey Ferenc megfogalmazta (…) nyelvében, történelmében és szokásaiban
él.”17 Diószegi István rámutatott arra, hogy ez a fajta kultúrnemzet koncepció
elsősorban jövőképet jelentett, és számos virtuális elemet tartalmazott. KeletEurópában a romantikus nacionalista mozgalmak egységes territórium hiányában az etnikai és kulturális alapon kialakult közösségekre építették a nemzetépítő programjaikat. Természetesen ezekben a nemzetekben is létrejött a közösségi
tagság territoriális meghatározottsága, de csak később, a 19. század végén.18
A nemzetek létrejötte előfeltétele volt annak, hogy Európáról politikai értelemben is közösségként lehessen gondolkodni-beszélni, ugyanis a lokális, önmagukba bezárkózó középkori szubkultúrák világában Európa csak a királyi dinasztiáknak, illetve egyházi méltóságoknak volt fontos, és nem sokat jelentett a
társadalmi rétegek nagyobb része számára. A nemzetek születésével a tömegek
válnak részeseivé egy valójában csak „elképzelt közösségnek”, a nemzetnek.19
A 19. századtól jellemző nagyhatalmi politizálás következtében a különböző tanácskozásokon és kongresszusokon már Európa nevében születhettek a
15
16
17
18
19

L
 ásd EugenWeber: Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1870–1914.
Chatto and Windus, London, 1979.
Diószegi: i. m., 134.
Uo., 135.
Koller: i. m., 54.
B
 enedict Anderson: Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition, Verso, 1991, 6.
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döntések. Az 1815-ös bécsi kongresszuson – ahol Európa valamennyi nagyhatalma (Franciaország, Nagy-Britannia, Oroszország, Ausztria, Poroszország) részt
vett – a határokat a restauráció, a legitimitás és a szolidaritás jegyében rögzítették.
A létrehozott szent szövetségi Európa, amely a hatalmi erőegyensúlyra épített,
újfajta nemzetközi döntéshozást tett lehetővé Európán belül. Mint azt az 1830-as
és 1848-as forradalmi mozgalmak később bizonyították, a restauráció a francia
forradalom után nem lehetett hosszú életű; az ancien régime nem volt többé lehetséges történelmi alternatíva. Megteremtődött azonban egyfajta szövetségi logika Európán belül, ami a 19. és a 20. század európai történelmének egyik fontos
jellemzője lett, és aminek egy-egy történelmi megvalósulása volt például 1872ben a „három császár szövetsége”, továbbá az 1904-es entente cordiale is.
A nemzetek születésével konfliktusok, feszültségek és véres összetűzések is
keletkeztek. „Európának szinte minden részében éltek nemzetiségek, etnikai kisebbségek, amelyek népi nacionalizmusa elkerülhetetlenül összecsapott a hivatalos állami nacionalizmussal.”20 A nemzeti és állami határok egybeesését kifejező
nemzetállam ugyanis gyakorlatilag soha nem valósult meg az európai történelemben, mindig utópia maradt. Egy olyan utópia, amelynek megteremtéséért a
19. században a nyelvi homogenizáció és az erőszakos asszimiláció, majd később
a 20. században a lakosságcsere, a kitelepítések és a népirtás is alkalmazható eszközöknek látszottak.
Az európai civilizáció és a Nyugat
„Az utóbbi 200 év során Európa történetét gyakran összekeverték a nyugati civilizáció örökségével, valóban azt a benyomást keltvén, hogy minden, ami nyugati, az civilizált, és hogy minden, ami civilizált, az nyugati.”21 Az európai ember
felsőbbrendűségi tudata a felvilágosodás alatt született meg, hiszen ekkorra már
az európaiak elegendő nem európai civilizációval kerültek kontaktusba a felfedezések, gyarmatosítások és háborúk folytán, ahol saját magukat mint a fejlődés
magasabb fokán álló civilizáció individuumait határozták meg más civilizációk
egyéneivel szemben. A haladás mítoszát is a felvilágosodás alkotta meg, amely
szintén egy évszázadon át az európai civilizáció központi eleme maradt. A haladás mítoszából pedig az következik, hogy annál inkább tekinthető valamely
ország vagy térség civilizáltnak, minél magasabb fokon áll a fejlődésben, ami
az újkorban gazdaságilag elsősorban a kapitalizmus és az iparosodás elért fokát,
20
21

Davies: i. m. 767.
Uo., 35.
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társadalmi értelemben a modern társadalmi rétegek kialakulását, továbbá a közös műveltséget, civilizációs jegyeket, viselkedésmintákat jelentette. A 19. századra a fenti dimenziók alapján éles határvonal rajzolódott ki Európán belül,
hiszen az európai országok/hatalmak nem álltak azonos helyen a felvázolt „haladásmércén”. A felvilágosodás ideológiája tehát jelentősen hozzájárult a földrajzi
Európa Nyugat–Kelet elhatárolódásához, hiszen Kelet felé a megkésett fejlettség
és a Nyugathoz képest lemaradás volt a jellemző. Az iparosodott, kapitalizálódott,
városiasodott Nyugat-Európa és az elmaradott, mezőgazdasági termelésre szakosodott, tradicionális társadalmi szerkezetű Kelet-Európa között egyre élesebb
határvonal keletkezett. A marxista történészek által is sokszor használt határvonallal azonban nem mindenki értett egyet. Szűcs Jenő a hűbériség-jobbágyság
helyzete, továbbá a kereskedelem és városfejlődés szempontok szerint elvégzett
vizsgálata alapján úgy érvel, hogy Európán belül ugyan már a középkortól meg
lehet különböztetni nyugatias és keleties jellegű térségeket, de a közbenső, „köztes” régióra egyaránt jellemzőek nyugatias és keleties fejlődési vonások. Ezért,
ahogy Szűcs Jenő is érvel, három történeti régió megkülönböztetése indokolt.22
A felvilágosodás civilizációkoncepciója egészen a 20. század elejéig uralkodó
nézet maradt. Oswald Spengler 1918-ban megjelentetett, a Nyugat alkonya című
munkája azonban gyökeresen átértelmezte a felvilágosodás és a modernitás
Európa-képét. Az I. világháború borzalmaival szembesülő szerző teóriája szerint
az európai kultúra egy késői, hanyatló korszakához érkezett. „A Nyugat alkonya
nem kevesebbet jelent, mint a civilizáció problémáját. A civilizáció egy kultúra
elkerülhetetlen sorsa. A civilizáció a legkülsődlegesebb és leginkább művi állapot, melynek elérése az emberiségnek egy magasan fejlett fajtája egyáltalában képes. A civilizáció – lezárulás; valahogy úgy, ahogy a létrejövőt a létrejött, az életet
a halál, a kibontakozást a megmerevedés követi, ahogy a gyermeki lelkiségre a
szellemi aggkor következik, ahogyan a tájra a kőből épített és megkövesedő világváros borul. A civilizáció a visszavonhatatlan vég, amely benső szükségszerűségtől hajtva újból és újból beköszönt.”23
Európa útkeresése és önértelmezési válsága az I. világháború után kezdődött, és különböző korszakokkal mind a mai napig tart. 1918-ban végleg lezárult
Európa történetének a felvilágosodás óta tartó azon korszaka, amelyben az európai civilizációra úgy tekintettek, mint az egyetemes történelem csúcspontjára.
Ennek ellenére, ha Indiában, Marokkóban vagy Brazíliában járunk, sorra szembesülünk az európai civilizáció nyomaival. A több száz éven át tartó
22
23

S zűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető, Budapest, 1983.
O
 swald Spengler: A Nyugat alkonya: a világtörténelem morfológiájának körvonalai. Európa
Könyvkiadó, Budapest, 1995, 67.

18

Európa fogalmának jelentésváltozatai
katonai, gazdasági és kulturális expanzió révén ugyanis az európai civilizáció értékei, normái és intézményrendszere is eljutott az Európán kívüli világ térségeibe
is. Így az európai civilizáció hatósugara sokkal tágabb, mint a kontinens földrajzi
kiterjedése. Nagy valószínűséggel ez a hatás még a jövőben is fellelhető, még
akkor is, ha ma már egy sokpólusú, plurális nemzetközi rendszerben gondolkodunk, amelyben 7-8 civilizáció létezik egymás mellett.
Európa önmeghatározása szempontjából érdemes értelmeznünk ezenkívül
a Nyugat és a nyugati civilizáció fogalmakat is. Egyes szerzők, például Samuel
Huntington szerint ugyanis az antik örökség, nyugati kereszténység, individualizmus, jogállamiság, demokrácia alapján Európát a Nyugattal egy civilizációs
egységként lehet meghatározni – figyelembe véve azt, hogy a civilizációnak léteznek nem európai pillérei is, úgymint az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália
és Új-Zéland.24 Ezt egyébként a szó etimológiai eredete is alátámaszthatja, hiszen
az Európa szó a sémi este szóból származik, ami napnyugtát jelent. Ha Európát a
Nyugaton belül értelmezzük, akkor ez számos kérdést vethet fel: Hogyan értelmezhetőek Európa kapcsolatai a nyugati civilizáció többi tagjával? Melyek az azonosságok és különbségek a tagok között? Lehet-e egyáltalán egy civilizációról beszélni?
A Nyugat mint civilizációs egység és Európa kapcsolatának vizsgálatakor
időről időre előtérbe kerül az USA és Európa kapcsolata. Történelmi tény, hogy
Amerika civilizációs gyökerei Európába nyúlnak vissza, azonban az amerikai fejlődés már régóta nem az európai úton halad. Az idők során létrejött az amerikai
értékek, normák, civilizációs jegyek sajátos rendszere. Így ma már sok különbség
van a nyugati civilizáció európai és amerikai variánsa között. Európában sokkal
erőteljesebbek a regionális hagyományok, a vidékhez való kötődés, fontosabb a
tradíció szerepe. Az európaiak identitása más: jobban be vannak ágyazva öröklött közösségeikbe, mint az amerikaiak; Európában jóval kisebb a társadalmi mobilitás. A Nyugat mint civilizációs egység tehát több pilléren nyugszik, amelyek
egyedi jellemzőkkel bírnak. A gazdasági és politikai érdekszövetségek ellenére az
utóbbi idők eseményei is megmutatták, hogy Európa és az USA – közös történelmi
gyökereik dacára – ma már több eltérő, mint hasonló jellemzővel bírnak. Jelenleg
– az Európai Unió külső környezete megváltozásának köszönhetően – Európa
és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolataiban új korszak kezdődött, amely
– a történelemben nem először – újra a Nyugat két pillérének szorosabb együttműködését eredményezheti. Terítéken van Transzatlanti Kereskedelmi és
Beruházási Partnerség (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)
létrehozása, továbbá a 2010-től új irányt vett orosz külpolitika is Európa és az
USA közös kihívásává vált.
24

Huntington: i. m. 100–104.
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Az európai civilizáció és a Nyugat egységének, illetve különbözőségének tárgyalásakor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azonban, hogy a hidegháború
és az 1948-as vasfüggöny – ami Európa több mint negyvenéves fizikai szétválasztását is eredményezte – szintén megerősítette azt a beidegződést, mely szerint
Nyugat-Európa az európai civilizáció örököse, vagyis Európát valójában NyugatEurópa jelenti.
A második világháború után Kelet-Közép-Európa szovjet érdekszférába
– és ezzel mintegy Európa térképén „kívülre” – került. Hamar megmutatkozott
azonban, hogy az Európa térképéről való lekerülés mennyire valóságos és borzalmas élmény volt ezekben az országokban. Az 1953-as kelet-berlini felkelés,
az 1956-os magyar forradalom, az 1968-as prágai tavasz és az 1980-as lengyel
Szolidaritás mind azt bizonyítják, hogy ezek az országok nehezen tudták elviselni a keleti típusú fejlődést. Azok a kelet-közép-európai gondolkodók pedig, akik
nem fogadták el a fenti ideológiai választást, számos koncepciót dolgoztak ki
annak bizonyítására, hogy a „köztes” régió – a Kelet és Nyugat mellett – egy harmadik régiója Európának, és nem mosható egybe egyikkel sem. Közép-Európa
„szellemidézése” a hetvenes években kezdődött, és a nyolcvanas években is számos kiváló elemzés született olyan szerzők tollából, mint Milan Kundera, Szűcs
Jenő, Bibó István, Hanák Péter. „Közép-Európa mint történelmi valóság újrafel
idézése egy szellemi szabadságharc része volt a nyolcvanas években”.25
A rendszerváltást éppen ezért ezek az országok úgy élték meg, mintha visszakerültek volna Európa térképére. A „visszaérkezés Európába” élmény általános
volt. A hidegháborús időben keletkezett Kelet–Nyugat beidegződések azonban
nem tűntek el olyan gyorsan, mint ahogy a vasfüggönyt felszámolták, így még
ma is jelen vannak Európában. Henri Mendras francia és Norman Davies angol
történész is számos vitát folytatott erről a kérdésről. Mendras a következőként
fogalmaz: „Egy, az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa-koncepció történelmi illúzió. Éppen ezért különbséget kell tennünk Nyugat-Európa és KeletEurópa között. Az elválasztó vonal az 1948-as vasfüggöny mentén fut, két történelmi »hiba« kivételével; Kelet-Németország és Csehország Nyugat-Európa
része.”26 Norman Davies ezzel szemben Európa nyugati és keleti részeinek a megkülönböztetését „mesterséges szétválasztásnak tartja”.27
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Davies: i. m.
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Az Európai Unió „Európája”
Az alapító atyák – Jean Monnet és Robert Schuman – elképzelésének megfelelően az európai integráció szektorális együttműködésként indult összesen hat
tagállam részvételével 1951-ben, és 2015-re már huszonnyolc tagállam uniójává
vált, aminek 2004 óta Magyarország is részese. Az Európai Unió olyan hibrid
politikai struktúra, amelyre egyszerre jellemző a szupranacionális és kormányközi logika. Bár föderatív jellemzői vannak, és nemzetközi szervezetre is hasonlít, az EU nem állam, és nem is nemzetközi szervezet, hanem egy egyedülálló
ún. sui generis politikai rendszer, saját intézményrendszerrel és jogrendszerrel.
Az Európai Unió számos szakpolitikát működtet, közös költségvetéssel rendelkezik, és tizenkilenc tagállamában közös valutával, euróval lehet fizetni.28
Az Európai Unió gazdasági erejét tekintve is jelentős tényező. 2014-ben
– a vásárlóerő-paritáson számolt GDP alapján – a világ tíz legnagyobb gazdasági
hatalma között29 három régi uniós tagállam, Németország, Franciaország és NagyBritannia is helyet kapott. A PricewaterhouseCoopers (PwC) által készített becslés
alapján azonban 2030-ra már csak Németország és Nagy-Britannia, 2050-re pedig
várhatóan már csak Németország tartozik a világ tíz legjelentősebb gazdasági hatalma közé. Az unió gazdasági erejét tekintve a világ más térségeihez, Kínához, az
Amerikai Egyesült Államokhoz és Indiához képest lemaradásban van.
Az ötvenes évek óta fokozatosan kiépült integráció a megtorpanások és a
válságok története is. Az Európai Unió mégis egy olyan gazdasági és politikai
egységet jelképez, amely a világon egyedülálló struktúra. Ennek tudható be az
is, hogy az EU külső határai az Európai Unión kívüli országok számára mindig
is kirekesztettséget jelentettek, és jelentenek ma is. Eddigi gondolatmenetünket
követve, az Európai Unió által képzett határvonalat szintén lehet Európán belüli határként értelmezni. Ez a határvonal azonban nem olyan áthatolhatatlan és
vaskeménységű, mint a hidegháborús határvonal, és a bővítések miatt állandóan
újraértelmeződik. Egy-egy újabb tagfelvétel során ugyanis mindig újra kell értelmezni, hogy kik tartoznak a „mi” és az „ők” kategóriájába, kik tartoznak „az
európaiak” és a „nem európaiak” csoportjába. Ez a feladat időről időre kihívások elé állította az EU-ban bent lévő és újonnan érkező tagállamok lakosságát.
28
29

A
 z európai integráció történetéről lásd részletesen: Arató Krisztina, Koller Boglárka:
Európa utazása. Integrációtörténet. Gondolat, 2015, 15.
2014-ben sorrendben: 1. Kína, 2. Amerikai Egyesült Államok, 3. India, 4. Japán, 5. Németország, 6. Oroszország, 7. Brazília, 8. Franciaország, 9. Indonézia, 10. Egyesült Királyság tartoztak a világ tíz legnagyobb gazdasági hatalma közé, a vásárlóerő-paritáson számolt GDP
alapján. Lásd PricewaterhouseCoopers: The World in 2050. Will the shift in global economic
power continue? February 2015, 3.
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A befogadás, elfogadás és az azonosulás az újonnan érkezőkkel mindig nehéz,
ami a bővítések változó megítélésében is megnyilvánul. Az Európai Unió történetének legnagyobb, 2004-es bővítésének megítélése esetén is így volt, a 2007-es
román és bolgár, valamint a 2013-as horvát csatlakozás esetén is, és a nyugat-
balkáni tagjelöltek terítéken lévő csatlakozásának megítélésekor sincs másképp.
Az integráció történetére visszatekintve elmondható, hogy az unió tagjainak
létszáma fokozatosan nőtt, és minden egyes újabb bővítés az intézményrendszer megváltoztatását is megkívánta. De vajon tovább bővíthető-e az Európai
Unió? Ha a jelenlegi bizottsági elnök, Jean-Claude Juncker álláspontjából indulunk ki, akkor nem. Juncker ugyanis a hivatalba lépése után leszögezte, hogy a
nyugat-balkáni bővítéseken kívül nem várható az unió tagjai létszámának gyara
podása. Annak ellenére, hogy Törökországgal 2005 óta zajlanak a csatlakozási
tárgyalások, az Európai Unió „kapui” bezáródni látszanak. Nemcsak az új tag
államok, de az Európába érkező bevándorlók tekintetében is, amit a 2015-ös menekültválságra adott tagállami válaszok is mutatnak.
Az Európai Unió határainak megváltozására azonban nemcsak a tagfelvé
tellel nyílhat lehetőség, hanem kilépés révén is. Grönland 1985-ben például az
Európai Közösségből történő kilépés mellett döntött. A szuverén görög adósságválság kezelésének egyes állomásainál rendre felmerült Görögország eurózónából
– és ehhez kapcsolódóan az Európai Unióból – történő kilépése, az ún. grexit,
amit az uniós döntéshozók – tartva ennek valószínűsíthetően egész Európára
kiható negatív következményeitől – igyekeztek elhárítani. Ezenkívül jelenleg is
terítéken van a 2013-ban David Cameron brit miniszterelnök által ígért brit referendum, amit 2017-ig, de valószínűsíthetően már 2016 nyarán megtartanak a
brit tagságról. A brit kilépés, az ún. brexit amellett, hogy valószínűsíthetően igen
negatívan hatna az integrációs folyamatra, az EU kontinentális karakterének erősödését eredményezné.30
A térképre tekintve az európai integráció alapítói, magállamai a földrajzi
Európa északnyugati térségében találhatóak. Bár Nagy-Britannia is teljes jogú
tag, az Európai Unió jelenlegi kiterjedése alapján – és Németország révén is –
inkább kontinentális közösség magába foglalva a skandináv, a balti, a mediterrán és a kelet-közép-európai térségeket, beleértve a délkelet-európai térség egy
részét. Érdemes ugyanakkor abba is belegondolni, hogy a földrajzi Európa területének egy része még sokáig nem tartozhat az unióhoz, hiszen Ukrajna vagy
Fehéroroszország uniós tagsága még jó ideig nem lehet realitás.
30

2 015-ös brit közvélemény-kutatási adatok alapján, ha most lenne a népszavazás, akkor a
bennmaradás mellett voksolók lennének többségben.
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Összegzés
A földrajzi Európa határai bármely atlaszból könnyen leolvashatók, de ahogy
ez ebből a fejezetből is kiderült: Európa fogalma számos jelentésváltozattal bír.
Az antik görög civilizáció, a Római Birodalom, a Karoling Birodalom, a kereszténység, a reformáció, a felvilágosodás, a vasfüggöny és az Európai Unió mind
újabb és újabb, egymást részben átfedő, részben kiegészítő határvonalakat húztak
be Európa térképére. A Kelet–Nyugat választóvonal mellett létezik az Észak–Dél
elhatárolás, de a négy vagy öt térségre történő felosztás is kevésnek bizonyulhat.
Az egyes korok mindig megalkották a saját Európa-koncepcióikat. Ezek közül az
egyik, az Európai Unió „Európája”, amelyben most élünk.
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KELET-KÖZÉP-EURÓPA SAJÁTOSSÁGAI
AZ EURÓPAI POLITIKAI TÉRBEN
A jelen fejezet a kelet-közép-európai térség biztonságát meghatározó főbb tényezőkkel, jellegzetességekkel és sajtosságokkal foglalkozik. Ennek során a biztonság
fogalmát a koppenhágai iskola tanításának megfelelően széles értelemben használja – vagyis a katonai, a politikai, a gazdasági, a környezeti és a társadalmi biztonság
dimenzióira vetítve –, annak érdekében, hogy a lehető legközelebb kerüljön a térség
társadalmai által a köznapi nyelvben használatos biztonságfogalomhoz. Ez két szempontból is indokolt. Egyrészt az átlagpolgárok – amint azt a különböző szociológiai
vizsgálatok is bizonyítják – rendszerint először a megélhetést garantáló munkahelyek
biztonságához, az egészség- és nyugdíjbiztosítási jogosultsághoz kapcsolódó szociális biztonságra (a 2008-as pénzügyi és gazdasági világválság tapasztalatai nyomán a
szociális biztonságnál szélesebb gazdasági biztonságra), illetve a társadalmi együttélés
belső rendjéhez (az egyes ember életének, személyének, javainak és jogainak biztosításához) kapcsolódó közbiztonságra gondolnak a biztonság szó hallatán. Kevésbé érzékenyek ugyanakkor a nemzetközi biztonságra, ami a hatalmi politizálás hagyományaiban gyökerezik. Másrészt indokolt azért is, mert a szerző úgy véli, hogy a térség
akkor lehet sikeres, ha a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az itt élő társadalmak jellegzetességeit, elvárásait és igényeit. Ez teszi ugyanis a biztonságpolitikákat olyan törekvéssé, amellyel az átlagpolgárok is nagy számban tudnak azonosulni.
A térség határai
A kelet-közép-európai térség legfőbb jellegzetességei között alighanem a fragmentáltságot és a köztességet kell elsőként megemlítenünk. Kevés olyan területe van a
világnak, ahol ennyi különböző és megosztó (etnikai, kulturális, vallási, gazdasági, politikai, társadalmi stb.) határvonal húzódik, mint e térségen belül. Ráadásul e
határok a legkevésbé sem fedik egymást, ami egyfajta állandósult bizonytalanságot
kölcsönöz annak a térségnek, amelynek külső határairól, belső tagoltságáról, alrégióinak jellegzetességeiről mintegy két évszázad óta állandó a szakértők közötti vita.31
31

E
 vita kiváló összefoglalását adja közre Romsics Ignác: Közép- és/vagy Kelet-Európa? Egy terminológiai vita nyomában című tanulmánya (Rubicon, 2007/5–6.) . Írásunk A térség határai
című részét ez alapján készítettük el, összegezve a szerző gondolatait.
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E vita elindítói – a 19. században – azok az orosz gondolkodók voltak, akik
Oroszország sajátos fejlődési jellegzetességeit vizsgálva annak Európához való
viszonyát is tisztázni igyekeztek. Ezekből a vitákból három markánsan eltérő megközelítés rajzolódott ki: az ún. „nyugatosok” (zapadnyikok) úgy vélték,
hogy Európa keleti határai az Orosz Birodalom európai felének keleti határainál, nagyjából az Urál hegység–Kaszpi-tenger–Kaukázus vonalánál húzódnak. Az ún. szlavofilek (szlávbarátok) Európát két, egymással szemben álló és
egymástól markánsan eltérő kulturális övezetre osztották: a germán–latin és a
szláv–görög/szláv–ortodox civilizációra. Az ún. eurázsiai megközelítés pedig
az Orosz Birodalmat mind Európától, mind pedig Ázsiától elhatárolta, és önálló szubkontinensként fogta fel. Az első világháborút megelőző időszak német
és magyar történészei, politikai gondolkodói32 szerint ugyanakkor a Nyugat
– s annak részeként Közép-Európa – a Német Birodalom és az Osztrák–Magyar
Monarchia keleti–déli határainál ér véget, a Kelet ezeken túl kezdődik. Voltak
ettől eltérő vélemények is: mint például azoké, akik a német és az orosz nyelvterület közötti övezetet – beleértve Skandináviát, Olaszországot és a Balkánt – a
Zwischeneuropanak, tehát Köztes-Európának tekintették és nevezték.
Az ún. Kelet-Európa-fogalom vitát Oscar Halecki indította el egy 1923-as
brüsszeli előadásával. Halecki kifejtette, hogy az orosz szlavofileknek a Keletet
Nyugattal szembeállító megközelítése leegyszerűsítő, mert tagadja, illetve nem
mutatja be az oroszok és a tőlük nyugatra élő szláv népek közötti szignifikáns
kulturális különbségeket. A lengyel történész érvelése szerint Oroszország nem
része Európának, Lengyelország viszont – amely még az orosz uralom alatt is
nyugati civilizációs és kulturális mintákat követett – szerves része annak. Sőt,
Halecki szerint Európához tartozik Oroszországnak azon – korábban a kijevi
Oroszországhoz, később a lengyel–litván államszövetséghez tartozó – határ
övezete is, ahol baltiak, beloruszok és ukránok laknak. Oscar Halecki koncepciója szerint ezek a nemorosz területek alkotják Kelet-Európát.
Halecki koncepcióját 1933-ban Jaroslav Bidlo cseh történész részéről érte komoly kritika. Bidlo vallási-civilizációs alapon osztotta ketté Európát a nyugati
kereszténység és a bizánci ortodoxia találkozása mentén. Ennek alapján a lengyeleket, a cseheket, a szlovákokat, a horvátokat, a szlovéneket, továbbá a baltiakat és a magyarokat a Nyugathoz sorolta, míg a beloruszokat, az ukránokat, a
szerbeket, a bolgárokat, a macedónokat, a görögöket és a románokat az oroszok
által dominált Kelethez. A cseh történész a nyugati civilizáció magasabbrendűsége mellett érvelt, a Kelet legfőbb sajátosságainak pedig a gazdasági-társadalmi
elmaradottságot, az ortodox konzervativizmust és az állami despotizmust
32

L
 eopold von Ranke, Ernst Troeltsch, Friedrich Neumann, Szekfű Gyula, Jászi Oszkár
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Kelet-közép-európa sajátosságai az európai politikai térben
tekintette. A térség (ön)értelmezésére, a „Kelet-Közép-Európa” vitára valójában
nem is annyira Bidlo nézeteinek, mint inkább az e nézettel való vitának volt igen
komoly hatása. Ebben Halecki, illetve honfitársa, Marceli Handelsman játszott
főszerepet. Utóbbi a „Kelet” és a „Nyugat” fogalmak merevségét igyekezett oldani, elsősorban azzal, hogy a Kelet-Európa-fogalom által jelzett terület határainak
történeti változásait hangsúlyozta. Szemléletének igen komoly hatása volt a térségről folyó egész vitára. A Bidloval folyó vita során Oscar Halecki is fontos felismerésre jutott. Nevezetesen, hogy Európa története és térbeli kiterjedése sokkal
bonyolultabb annál, semhogy egyszerű kettéosztással leírható lenne. Vagyis a
kulturális egységen belül – amelyet a kereszténység ad/adott a kontinensnek –
a földrajzi, az etnika, a politikai és más tényezők komoly különbözőséget is hordoznak, s épp ez utóbbiak differenciált jelenléte adja a régiók lényegét.
A következő években-évtizedekben a Halecki és Handelsman Kelet-Európa-
koncepcióját számos szakértő magáévá tette, s nemzetközileg is elfogadottá vált
Oroszország, illetve a Szovjetunió kizárása Európából, valamint a német és az
orosz nyelvterület közötti régió Kelet-Európaként való azonosítása.33 A két térség – Szovjetunió és Kelet-Európa – szétválasztása, sőt szembeállítása különösen
általánossá vált a hidegháború időszakában.
A történészek egy része ugyanakkor már a második világháború előtt is a
régió heterogenitását és a keretein belül elkülöníthető alrégiók fontosságát hangsúlyozta. Ez utóbbiakat már ekkor megpróbálták megkülönböztetni és önálló
nevekkel ellátni. Ezek közül különösen a Délkelet-Európa-fogalom terjedt el,
amely alatt szűk értelemben csak a Balkánt, szélesebb értelemben azonban a
Balkánt és a vele kulturálisan egyébként igen nehezen párosítható Közép-Dunamedencét értették. Az Európával és régióival foglalkozó szakirodalmi munkák
közül az egyik legjelentősebb Oscar Halecki 1950-ben, már egyesült államokbeli emigrációjában megjelentetett tipológiája.34 Ebben nemcsak fenntartotta,
de – valószínűleg a második világháború utáni szovjet terjeszkedés hatására –
még a korábbinál is erősebben fogalmazta meg tézisét, mely szerint Oroszország
és a Szovjetunió „eurázsiai” hatalom, így Európa határai a mindenkori Orosz
Birodalom, illetve a Szovjetunió nyugati határáig terjednek. Az európai kontinens
nyugati felét viszont négy, történetileg és politikailag releváns régióra osztotta:
Nyugat-, Nyugat-Közép-, Kelet-Közép- és Kelet-Európára. Nyugat-Európának a
Rajnától nyugatra, délre és északra fekvő területeket definiálta, beleértve ebbe
Olaszországot és Skandináviát is. Kelet-Európaként viszont – korábbi felfogásával
33
34

 két világháború közötti, illetve a második világháború utáni történészek közül ez jellemezA
te például a francia Michel L’Héritier és a brit Hugh Seton-Watson munkásságát.
O
 scar Halecki: Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. Simon
Publications, 1980, 552.
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szakítva – egy szűkebb területet azonosított: a lengyel–litván államszövetség keleti és délkeleti peremvidékeit, ahol az ortodox, illetve részben görög katolikus
fehéroroszok, valamint ukránok laktak. E két térség között – s ez szintén nagy
változás korábbi nézeteihez képest – helyezte el Közép-Európát, megkülönböztetve ezen belül a német nyelvterülettel azonosított Nyugat-Közép-Európát, illetve az ettől keletre eső és a fehérorosz–ukrán nyelvhatárig tartó részeket, amelyet
Kelet-Közép-Európának nevezett el. Kelet-Közép-Európa tehát Halecki új koncepciójában a Baltikumra, Lengyelországra, a cseh és szlovák területekre, a Dunamedencére és a Balkánra terjedt ki.
A térség törésvonalai és alrégiói
Kelet-Közép-Európa legfontosabb biztonsági jellegzetességeit a nagyhatalmak
közötti földrajzi/politikai fekvése, nemzeti-etnikai fragmentáltsága és konfliktusai,
a térség Európán belül állandósult félperifériás jellege, az itteni nemzetállamok
kisállami jellege és társadalmaik demokratikus deficitje határozta meg.
A kelet-közép-európai térséget történetileg elsősorban a nagyhatalmak
(a Német, az Orosz és a Török Birodalom) közötti földrajzi elhelyezkedés tette fogalmilag önálló régióvá, a modern nemzetfejlődés elmúlt két évszázadának eseményei és folyamatai pedig nem jártak olyan eredménnyel, hogy az itt
élő társadalmak immanensen és pozitívan azonosulnának a térség önállóságal.
Ehhez ugyanis egyrészt tartósan csökkennie kellett volna Kelet-Közép-Európa
fragmentáltságának. Ez nem következett be, inkább alrégiók kialakulásáról beszélhetünk a térségen belül, történetileg elsősorban a Balkánról és a Baltikumtól.
Másrészt enyhülnie kellett volna az itteni nemzetiségi-etnikai feszültségeknek.
Ez sem következett be, sőt, a térség elmúlt két évszázadban tapasztalt nemzetfejlődési hullámai (19. század második fele, az első világháborút, majd a bipoláris
világrend bukását követő évek) elsősorban csak konfliktusokat szültek, s tovább
tördelték Kelet-Közép-Európa politikai térképét. Végül harmadrészt: huzamosabb ideig általános és eredményes gyakorlattá kellett volna válnia a regionális
együttműködésnek. Ez pedig sem a 19., sem pedig a 20. században nem sikerült,
legalábbis a fogalom regionális érdekvédelmet előtérbe állító értelmében.
A térség egyes országainak kül- és biztonságpolitikáját napjainkban is meghatározó történeti tényezők között a legtöbb szakértő a nemzeti, az etnikai és
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a vallási megosztottságot te
kinti az egyik legmeghatározóbbnak.35 Mindkét
szempont alapján a kelet-közép-európai térség Európa egyik legmegosztottabb és legfragmentáltabb területe. Míg a térségben még ma is 23 nyelvet és
29-30 etnikai csoportot tartanak számon, az egyharmaddal nagyobb területű
Nyugat-Európában csupán 16 nyelvet és 32 etnikumot (ha a svájciakat négynek
számoljuk).
Fontos ugyanakkor jelezni, hogy történetileg nem önmagában a nemzetiségi-
etnikai fragmentáltság a térség legmeghatározóbb problémája, hanem az etnikai
35

É
 rdemesnek tűnik tisztázni néhány alapfogalmat. Nemzet: egy eszmetörténeti fogalom, több
jelentéssel. Jelentéstartalma: egy történetileg kialakult tartós emberi közösség. Kialakulásáról is eltérő elméletek vannak (pl. hogy mindig is létezett, vagy csak modern kori jelenség?).
Nacionalizmus: többértelmű fogalom; érzelmi jelenség is. Egyrészt a nemzet/nemzetállam
kialakulásának folyamata; másrészt a nemzetközpontú eszmék, mozgalmak (sovinizmus
kontra patriotizmus) gyűjtőfogalma; harmadrészt egy olyan politikai tan, ami az állami és a
nemzeti határok egybeesését tűzi ki célul. A területi (állampolgári) nacionalizmus általában
Nyugaton jellemző, a nyelvi-etnikai nacionalizmus (a nemzeti függetlenség megteremtésére
való törekvés) Kelet-Közép-Európában. Kisebbség: nincs megfelelő definíciója, de sajátosságai közé tartozik, hogy történeti gyökerekkel bíró csoport, amelyre jellemző a szubjektív
együvé tartozás (csoportidentitás); egy vele szemben álló „többség” mellett kell élnie; lehet
nemzeti, etnikai, nyelvi, vallási stb. alapon álló. Nemzetiség (nemzeti kisebbség): egy állam
polgárainak számszerű kisebbségben levő csoportja, amely nincs domináns helyzetben, és
tagjai a történelem során elszakadtak szülőhazájuktól, de megőrizték annak az országnak
vallási, nyelvi, kulturális sajátosságait, csoportjuk e sajátosságok fenntartására törekszik,
vagy olyan közösség, amely elindult és előrehaladt a nemzetté válás útján, de (még) nem tudott nemzetállamot létrehozni. Etnikum (etnikai kisebbség): olyan területileg és kulturálisan
elkülönülő, azonos származású kisebbség, amely még nem indult el a nemzetté válás útján,
nem tendál önálló állami lét felé, nincs anyanemzete sem (sohasem alkotott önálló [nemzet]
államot). A kisebb létszámú, zártabb etnikumokat az etnikai közösség, törzs vagy néprajzi
csoport (etnikai csoport, etnokulturális csoport, helyi népcsoport), míg a nagyobb embertömeget képviselő, kiterjedtebb földrajzi területeken élő etnikumokat a nép, illetve nemzet
kifejezéssel jelölhetjük. Nyugat-Európában általában több etnikum olvadt össze nemzetté,
Kelet-Közép-Európában viszont szinte mindegyik etnikum önálló nemzetté vált. Eszerint a
nemzetté válás szakaszai: 1. kulturális (etnikum → nemzet) 2. politikai (nemzet → nemzet
állam). Nemzetállam: eredetileg – Nyugat-Európában – a nemzet és állam egybeesése; mai
értelemben: többé-kevésbé homogén állam (min. 67%, sőt 90%-os többség); nemzetiségi állam: jelentős arányú (10–33%) kisebbség, ami miatt a nemzetiségi kérdés jelentős problémát
jelent. Többnemzetiségű állam: (legalább) két, kb. hasonló erejű népcsoport. Soknemzetiségű
állam: minimum három államalkotó népcsoport lehet. Szövetségi állam (föderáció): a tagok
és az összállam is állami rangú, a tagállamoknak nincs saját állampolgársága, de van államszervezete. Államszövetség (konföderáció): a szövetség maga nem állam, csak a tagok (lazább
kapcsolat). Lehet köztes állomás egy nagyhatalom szétesésekor (Szovjetunió → Független
Államok Közössége), formálódó föderáció előzménye (USA a 18. században), nemzetek feletti közösség (pl. Európai Unió). Autonómia: önkormányzat, ami lehet személyi, kulturális,
helyi vagy területi autonómia, a regionalizmus lehet országos vagy részleges, illetve szimmetrikus vagy aszimmetrikus. Egy bizonyos szint feletti autonómia már föderációt jelent.
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és államhatárok közötti eltérés a modern nemzetállamiság megteremtésének időszakában. Ez vezetett ugyanis egyrészt a nyugat-európai államnemzet-felfogástól36
eltérő, konfliktusosabb kultúrnemzet-felfogás37 térségbeli elterjedéséhez, másrészt ahhoz is, hogy míg az előbbiek már a 18–19. században nemzetállamokra
tettek szert, az utóbbiak zömmel csak 1918 után alakítottak államot, sőt, egy
részük nemzetállami törekvései egészen napjainkig húzódnak. Ráadásul a nyugati hatalmak mindkét világháború után megsértették az itt élő nemzetek önrendelkezési jogát,38 1945 után pedig a kelet-közép-európai térség valamennyi
állama elvesztette szuverenitása egy jelentős részét, vagyis évtizedekre megakadt
a nemzetfejlődése. Márpedig a tapasztalatok szerint a népek fejlődésében a
nemzetállami stádium nem ugorható át.
Bár a vallásra mint a nemzeti és külpolitikai identitást meghatározó tényezőre
napjainkban gyakran hivatkoznak a kelet-közép-európai politikusok, valójában
csak néhány olyan társadalom van a térségben, amelynek identitásánál fontosnak tekinthető a felekezeti hovatartozás (a katolikus lengyel, horvát, szlovák, az
ortodox keresztény román és a muszlim bosnyák esetében). Ezek a társadalmak
ugyanis a térség kevésbé szekularizált társadalmai – legalábbis a felmérések szerint –, s így erősebb bennük a vallás társadalmi-politikai életet és a közvéleményt
formáló szerepe is.
Kelet-Közép-Európa kapcsán egész röviden szólunk csak a pánszlávizmusról,
mert hatására még napjainkban is sokat hivatkoznak egyes elemzők (a szerb–
orosz, a bolgár–orosz, a szlovák–orosz viszony kapcsán). Látnunk kell azonban,
hogy egyrészt a pánszlávizmus már a 20. században sem rendelkezett valódi relevanciával, másrészt hogy az elmúlt két évtized térségbeli eseményei – elsősorban
a szláv föderális államok felbomlásával – lényegében tökéletesen szembementek
a pánszlávizmus történelmi törekvéseivel és eszméjével.
Sokkal fontosabb azt jeleznünk, hogy kulturális értelemben három-négy,
politikai értelemben pedig legalább két tartósabban elkülönülő alrégiót tarthatunk számon Kelet-Közép-Európában. A leggyakrabban hivatkozott kulturális
régiókat vallási értelemben a katolikus/protestáns/ortodox, nyelvi értelemben
pedig latin/német/szláv területek közötti törésvonalak, átfedések és metszések
jelölik ki a térségen belül. Bonyolítja azonban a helyzetet az iszlám balkáni történeti jelenléte.
Napjainkban a kelet-közép-európai térségen belül a Baltikumot és a Balkán
délszláv területét tekinthetjük történetileg is releváns önálló térségi alrégiónak.
36
37
38

Ti. ahol a közös állam, a közös terület a nemzetszerveződés alapja.
Ti. ahol a közös nyelv, a származás, a kultúra a nemzetszerveződés alapja.
Főleg a magyar és albán nép esetében, de 1945–47 között a balti népek, a románok és a németek is áldozatul estek ennek.
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A Baltikum a történelem során a német, az orosz és olykor a svéd hatalmak
ütközőzónája volt, túlnyomórészt e birodalmak birtokolták a területet. Itt a nemzettudat megkésetten alakult ki, csak a 19. század végén beinduló polgárosodás,
illetve a toleráns orosz politika tette lehetővé, hogy kialakuljanak a nemzettudat
és államiság gondolatának csírái. A később civilizálódó, a nyugati kereszténység
és a reformáció hatása alá kerülő Baltikum esetében a regionalizálódási törekvések abból fakadtak, hogy a kétszáz éves orosz, illetve a fél évszázados szovjet
megszállással szembeni ellenállás mindinkább egymásra utalttá tette az itteni
nemzeteket.
A történetileg keleti/ortodox kereszténység, majd pedig az iszlám hatása
alá kerülő Balkánon az ötszáz évig tartó török hódoltság volt igen erős tényező.
Átalakította a gondolkodást, a kultúrát, a politikai kultúrát. A Balkán esetében
a regionalizmus abból fakadt, hogy az itteni vezető nemzetek (szerb, horvát,
szlovén) önálló államiságának megteremtésére csupán a délszláv népek összefogásával volt lehetőség az első világháborút követően. A térség sokszínűsége
azonban igencsak megnehezítette az együttműködést a Szerb–Horvát–Szlovén
Királyságban. A konfliktusok, az eltérő politikai kultúra, a lebénult állam már az
ország születése után bő tíz évvel diktatórikus állapotokhoz vezettek.
Érdemes jelezni emellett, hogy az elmúlt huszonöt esztendő során többen és
gyakran a visegrádi négyek országcsoportjára is önálló – közép-európai – alrégióként tekintenek.
Modernizációs kísérletek és történeti aszinkronitás
Kelet-Közép-Európa az elmúlt kétszáz évben mindvégig az európai kontinens
félperifériájához tartozott. Ez a sajátos helyzet csak felerősítette a térség sokat
emlegetett fragmentációját: míg ugyanis egyes részei (pl. a cseh és a szlovén területek) inkább a centrumhoz estek közel, mások (pl. a bolgár vagy az albán
területek) lényegében a periféria jellegzetességeit mutatták. A félperifériás helyzet ellentmondásainak legszemléletesebb példáját Jugoszlávia jelentette, az az
ország, amely – Szlovénia és Koszovó révén – területileg is összekötötte az európai centrumot az európai perifériával. A térség félperifériás jellegének állandósulásából fakadóan az elmúlt kétszáz évben rendszeresen a modernizáció vált
az itteni társadalmak és politikai elitjeik első számú prioritásává. Jóllehet ezek
a modernizációs kísérletek gazdasági és társadalmi szempontból is komoly helyi fejlődéshez vezettek, sőt, egyes esetekben és időszakokban a modernizációs
kísérletek szempontjából Európa élvonalába emelkedtek az elmúlt bő két évszázadban (pl. Lengyelország 1792–95, Magyarország 1825–1948, Csehszlovákia
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1918–38), összességében azonban a térség egyetlen országát sem emelték ki félperifériás helyzetéből.
A 20. század kezdetéig Kelet-Közép-Európa a kontinens mezőgazdasági területe volt, amelynek fejlettsége – pl. az infrastruktúra és az egy főre jutó GDP
tekintetében – alig érte el a nyugat-európai egyharmadát-felét.39 Hasonló elmaradottság jellemezte a humántőkét, az egészségügyi és az oktatási rendszert is.
Jóllehet az első világháborút követően a régió függetlenségüket vissza-, illetve
elnyerő országai a gazdasági nacionalizmus, a magas védővámok és az erőteljes
állami beavatkozás stratégiáját választották – szemben a háború előtti sikertelen felzárkózást eredményező szabad kereskedelemmel és exportvezérelt iparosítással –, az új modell sem járt sikerrel. A két világháború között is csupán
mezőgazdasági-ipari struktúrájú országokká váltak. A második világháborút
követően egész Kelet-Közép-Európában a kommunista gazdasági modernizáció
kísérleti időszaka köszöntött be, amelynek legfőbb jellegzetessége az erőltetett
tőkefelhalmozás, az erőltetett iparosítás, a parasztság földjétől való erőszakos elszakítása volt. Bár a diktatórikus autoriter politikai rezsimeknek sikerült megtörniük a korábbi társadalmi hierarchiát, a mobilitás és az oktatás relatíve modernizálta a társadalmakat, de az oktatás tartalma és szerkezete nem követte a modern
nyugati trendeket. A hetvenes évek közepétől az olajválságot és a világgazdaság
strukturális válságát követően Kelet-Közép-Európa gyors növekedése megállt,
az itteni politikai elitek többsége pedig a belső stabilitás megőrzése érdekében
súlyos adósságválságba vezette a régió országait. A teljes foglalkoztatást és az
életszínvonalat ugyanis külföldi hitelek segítségével próbálták megőrizni. Az itteni államok adósságállománya rövid idő alatt 6 milliárd USD-ről 100 milliárdra
emelkedett, és a hitelek közel 80%-a a fogyasztás finanszírozására került felhasználásra. A térség társadalmai mobilitásának felgyorsulása, az oktatás modernizációja, valamint a gyors iparosítás ellenére Kelet-Közép-Európa a kontinens
félperifériája maradt, nem tudott a nyugati centrumhoz felzárkózni, sőt, inkább
lemaradt attól fejlettségét tekintve.
1989 után lényegében az egész régióban a neoliberális gazdaságpolitika vált
uralkodóvá. A centrumországok üdvözölték a „sokkterápiákat”, a gazdasági nyitást, a piac- és árliberalizációt, a gyors privatizáció azonban a térség országaiban
a GDP 20–25%-os visszaeséséhez vezetett, a mezőgazdasági termelés 50%-kal,
az ipari pedig 20–30%-kal zuhant.40 2004-ben és 2007-ben a térség összesen tizenkét országa vált az EU tagállamává, s ennek gazdasági értelemben komoly
39
40

B
 erend T. Iván: Central and Eastern Europe in the World Economy: Past and Prospects. Fejlesztés és Finanszírozás, 2011/1., 3–4. Írásunk Modernizációs kísérletek és történeti aszinkronitás című fejezetét részben ez alapján készítettük el, összegezve a szerző gondolatait.
Uo., 7.
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stabilizáló szerepe volt. Az új politikai rendszert, a belső viszonyokat és a térség országainak nemzetközi helyzetét szilárdította az a tény is, hogy a kelet-
közép-európai országok többsége a NATO-nak is tagja lett. Az EU- és NATOtagjelöltség jelentős közvetlen külföldi tőkebeáramlással és hitelbevonással
párosult. A termelékenység és a gazdasági növekedés új impulzust kapott, amely
radikális szerkezeti átalakulással járt. A transzformáció első éveinek súlyos vis�szaesése után a régió gazdasága fokozatosan magára talált: 1993-tól újra nőtt
a GDP, és 2003-ig átlagosan 4–5% között alakult Kelet-Közép-Európában és a
balti térségben. A régió egy főre jutó GDP-je 1992-ben a nyugat-európai szint
37%-át, 2005-ben 46%-át érte el (ez lényegében megegyezik az 1973-as és az
1913-as értékkel). A térség egy főre jutó GDP-je 2000-re érte el az 1989-es szintet,
s 2010-ben 50%-kal haladta meg azt. Mindeközben azonban jelentősen növekedtek a jövedelemkülönbségek.41 Az európai centrumhoz történő egy-másfél évtizedes fokozatos felzárkózás azonban 2007–2009 során megállt. A pénzügyi válság
az átalakuló gazdaságokat is súlyosan érintette. Az elemzők szerint Kelet-KözépEurópa 2003–2030 között évi 1,79%-os átlagos növekedést érhet el, NyugatEurópa pedig 1,75%-ot. Ha ez következik be, akkor a két térség közötti fejlettségi
szint alig mérséklődik, s Kelet-Közép-Európa továbbra is a félperiférián marad.
Mások úgy vélik, a térség az elkövetkezendő évtizedekben 4%-os éves átlagos
gazdasági növekedést érhet el, a Nyugat pedig a 2008 előtti 2% körülit. Ebben
az esetben a felzárkózási folyamat folytatódni fog, de a 21. század nagy részét
igénybe veszi majd. Hozzá kell azonban tenni, hogy nincs egységes jövő az egész
kelet-közép-európai térségre vonatkozóan. Sokkal valószínűbb, hogy a térség fejlődése differenciált lesz (élen járó ország 7,5%-os, a térség nagy része 3–4%-os,
illetve 2–3%-os, a balkáni országok egy része pedig 2% alatti növekedéssel). Ha ez
következik be, a régió egy kis része viszonylag gyorsan felzárkózik a Nyugathoz,
míg mások nem tudnak közelebb kerülni, néhány ország pedig még inkább leszakadhat. Az ilyen típusú előrejelzések azonban mindig a jelenlegi trendek extra
polálásán alapulnak, márpedig a történelem sokkal változatosabb folyamat.42
A régió modernizációs kudarcai kapcsán sokan hajlamosak megfeledkezni
arról, hogy a nyugat-európai és a kelet-közép-európai térségek társadalmai a
nemzetfejlődést illetően az elmúlt két évszázad során eltérő történelmi pályán
mozogtak és mozognak alighanem ma is. Itt nem csupán a megkésettség régóta
közismert jelenségére vagy a két térség nacionalizmusainak korábban már jelzett eltérő jellegére kell gondolnunk, de arra is (sőt, témánk szempontjából talán
leginkább arra), hogy például Kelet-Közép-Európa második világháború utáni
41
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történetéből gyakorlatilag teljesen kimaradt az integrációnak az az organikus
fejlődése, amely Európa nyugati felét a bipoláris világ felbomlásakor az Európai
Unió létrehozásához vezette.
Hajlamosak elfeledkezni azokról a nehézségekről is, amelyek az európaizálódás, a renacionalizáció és a globalizáció integrációs folyamatainak egyidejűségéből fakadnak.43 Nevezetesen legfőképpen arról, hogy Kelet-Közép-Európa
esetében egy olyan térségről van szó, ahol a társadalmaknak, nemzeteknek, államoknak egyszerre kell adekvát választ és eszközt találniuk a renacionalizáció
által felszínre hozott régi, megoldatlan problémákra, illetve azokra az új kihívásokra, amelyekkel első ízben európaizálódásuk, illetve globalizálódással való
találkozásuk során szembesülnek.
A fenti képletet csak tovább bonyolítja, hogy az európaizálódás és a re
nacionalizáció folyamata a kelet-közép-európai térség különböző nemzetei esetében – államjogi helyzetüktől, társadalmaik szerkezetétől, demokratikus politikai
hagyományaik minőségétől, kulturális tradícióiktól, gazdaságaik nyitottságától
és fejlettségétől függően – meglehetősen eltérő mélységű és intenzitású volt, és
az még ma is. Míg például a renacionalizáció a korábban is önálló államisággal
rendelkezők esetében formálisan „csupán” a modern jogállamiság megteremtését, nemzetgazdaságuk piacgazdasággá alakítását, valamint kül- és biztonságpolitikájuk nemzeti alapokra való helyezését jelentette, addig a renacionalizálódás
hatására felbomló föderatív államok nemzeteinek esetében az önálló és szuverén nemzetállamiság teljes – társadalmi, politikai és intézményi – vertikumának kiépítésével járt együtt. Míg az előbbi esetben elsősorban a nemzetállam
külső integrációjára való felkészülés, illetve az ezt elősegítő európaizálódás lett
a domináns probléma, az utóbbiak esetében a nemzetállam belső integrációjának megteremtése, illetve megerősítése lett a rendszerváltás kulcskérdése, és
ebben az újjáéledő nacionalizmusokra hárult a legfőbb integratív szerep. Kissé
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 kelet-közép-európai térség 1989–90 utáni biztonságpolitikai irányváltását a legáltalánoA
sabb szinten az európaizálódás és a renacionalizáció fogalmaival ragadhatjuk meg. E két, egy
időben zajló folyamat a térség valamennyi országát érintette és érinti ma is. A gazdasági-
társadalmi válságból való kilábalás és a gyors modernizáció reményében ugyanis a bipoláris
világrend összeomlását követően szinte valamennyi kelet-közép-európai nemzet céljai között megjelent az európai politikai értékeken alapuló demokratikus jogállam és a piacgazdaság kialakítása, az európai gazdasági, illetve az euroatlanti biztonsági szervezetekhez való
közeledés szándéka. Másfelől viszont – a tömbpolitika által évtizedekig rájuk oktrojált korlátozott szuverenitás fogságából kiszabadulva – valamennyien megkísérelték újrafogalmazni
nemzeti érdekeiket, önálló kül- és biztonságpolitikájukat, s igyekeztek az adott körülmények
között a lehető legteljesebb körűvé tenni szuverenitásukat. Vagyis bizonyos értelemben vis�szatértek a nemzetfejlődésnek arra a történelmi útjára, amelyről a második világháborút
követően vagy azt megelőzően letérni kényszerültek.
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leegyszerűsítve arról van szó, hogy a kelet-közép-európai országok többségében
a társadalom nemzetközi integrációját meg kellett és meg kell előznie nemzeti
integrációjuknak. Vagy még egyszerűbben szólva: a régió államainak nemzetközi érdekeik megfogalmazása előtt definiálniuk kellett és kell nemzeti érdekeiket.
A kelet-közép-európai kisállamiság következményei
Közismert, hogy Kelet-Közép-Európa az európai kontinens olyan térsége, amelynek államai a 18. század végétől kezdődő modern nemzetfejlődés időszakában
sem egyenként, sem pedig régióként nem voltak képesek önálló hatalmi tényezőként megjelenni a nemzetközi porondon. Az itteni államalakulatok a 19. és
20. században csupán tárgyai voltak a befolyási övezetekért vívott nemzetközi
nagyhatalmi játszmáknak. Gazdasági-társadalmi elmaradottságuknak éppúgy
szerepe volt ebben, mint a Bibó István által oly plasztikusan jellemzett „kelet-
európai kisállamiságnak”. Aligha túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a nagyhatalmaktól való függés, az alávetettség, a korlátozott szuverenitás állandósult, már-már
„természetes” állapota volt a térségnek (különösen a 20. században), s ennek
alighanem még hosszú ideig erőteljes hatása lesz a kelet-közép-európai államok
kül-, biztonság- és védelempolitikájára. Nemcsak abban az értelemben, hogy e
térség társadalmaiban/politikai elitjeiben máig elevenen tovább élnek a függőség
és alávetettség túlélését biztosító társadalmi-politikai technikák (pl. a pragmatizmus, a helyezkedés, az erősebbhez való csatlakozás, a garanciákhoz való merev
ragaszkodás), de abból a szempontból is, hogy e nemzetek számára még hosszú
ideig komoly feladatot és kihívást jelent majd a szuverenitás körülményei közötti
stratégiai gondolkodás elsajátítása.
Az elmúlt húsz esztendő eseményei vajmi keveset változtattak Kelet-Közép-
Európa kisállami jellegén, sőt inkább csak tovább erősítették azt. Nem csupán a
Szovjetunió felbomlásával, Csehszlovákia szétválásával és Jugoszlávia szétesésével, de bizonyos értelemben a térség egyes országainak európai integrációjával
is. Mert bár kétségtelen, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó államok perspektivikusan komoly előnyre tettek szert az unión kívül rekedt társaikkal szemben,
de új nemzetközi játékterük paradox módon még kontrasztosabbá tette kisállamiságukat. S persze szegénységüket is, ami tovább korlátozza ezen országok
külpolitikai és biztonságpolitikai szerepvállalásának lehetőségeit.
A nemzetközi kapcsolatok szakirodalmából már régen közismert, hogy jelentős befolyást csupán azok a „nagyhatalmak” képesek gyakorolni a nemzetközi
rendszerre, amelyek rendelkeznek a hatalom formai és tartalmi elemeivel. Egy
olyan időszakban pedig, amikor a nagyhatalmak közül az egyik „hiperhatalmi”
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státuszra tesz szert, az ún. másodlagos nagyhatalmak is gyakran csupán egymással összefogva járhatnak sikerrel e tekintetben. A nemzetközi erősorrendben a
nagyhatalmak mögé sorolt „középhatalmak” egyedül nem képesek hatékonyan
fellépni, így a nemzetközi rendszert leginkább államcsoportokban vagy a nemzetközi szervezeteken keresztül igyekeznek befolyásolni. A szakértők az említett
sor végére azokat a „kishatalmakat” állítják, amelyek sem egyedül, sem egy csoport tagjaként nem képesek jelentős hatást gyakorolni a nemzetközi rendszerre.
Ez utóbbiaknak be kell érniük azzal, hogy biztonságpolitikai kompetenciájuk
korlátozott, csak a nemzetközi rendszer egy-egy alrendszerére, többnyire saját
közvetlen környezetükre terjed ki, már persze akkor, ha a korábbiakban említett
nagy- és középhatalmak ezt nem kérdőjelezik meg.
Ha a fenti kritériumok alapján vizsgáljuk meg Kelet-Közép-Európa elmúlt
másfél évtizedét, még inkább feltűnő a térség kisállami jellege. Az itteni államok
kül- és biztonságpolitikai kompetenciája ugyanis meglepően korlátozottnak
mutatkozik. A hidegháború lezárultával az önálló kelet-közép-európai biztonságpolitikai opció kudarca például szintén azt sugallja, hogy biztonságpolitikai
kompetenciájuk valójában nem terjed túl saját határaikon.
Az Európai Unióba való belépést 2004 májusában sikerként, elsősorban külpolitikájuk történelmi sikereként élték meg a csatlakozó országok társadalmai
és politikusai. Az ünnepi hangulat közepette kevés szó esett arról, hogy az integráció sok tekintetben kényszerpálya Kelet-Közép-Európa kisállamai szempontjából. A kívülmaradásból származó hátrányok miatt ugyanis nem volt reális
alternatívája az EU-csatlakozásnak. Kevés szó esett arról is, hogy az unióba való
belépés aktusa csupán annyit jelent, hogy a csatlakozó társadalmak az európai
periféria centrumából átléptek az európai centrum perifériájára. A csatlakozás
történelmi hozadéka pedig nem más, mint az érdekérvényesítés integráción belüli új lehetőségeinek megnyílása. Új, de korántsem könnyebb lehetőségeinek,
hiszen a kelet-közép-európai kisállamoknak fokozottan számolniuk kell azzal,
hogy az unión belüli kölcsönös függőség és határaiknak a „négy szabadság” általi
átjárhatósága tulajdonképpen korlátozza képességeiket szuverenitásuk és autoritásuk teljes körű fenntartására. Ami talán ennél is lényegesebb: ha nem tudják ellensúlyozni a gazdasági integráció kényszerét, s nem találják meg azokat
a kulcsterületeket, amelyek ténylegesen megnyitják számukra az érdekérvényesítés új keretek közötti lehetőségeit, aligha lesz esélyük a centrum perifériájáról
való továbblépésre.
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A térség néhány politikai és társadalmi sajátossága
Az elemzők között alapvetően konszenzus van a tekintetben, hogy a kelet-középeurópai régió politikai fejlődésére strukturális értelemben leginkább a korábban
említett kudarcos modernizációs kísérletek, a nyugat-európaitól eltérő nacionalizmus, illetve a térség állandósult demokratikus deficitje nyomta rá a bélyegét.
Nyugat-Európában a 16–18. század az abszolutizmus jegyében telt, amit a
16., 17. és 18. század forradalmai töltöttek fel a nemzetállamiság attribútumaival.
Míg kontinensünk centrumországaiban a polgári átalakulás gazdaságfejlesztő,
társadalmat/államszervezetet korszerűsítő szerves folyamatai zajlottak, az európai perifériákon egy új típusú kormányforma – a bürokratikus etatizmus – alakult ki és erősödött meg. A fejlődésben elmaradt közép-kelet-európai, mediterrán és skandináv térség országaiban ugyanis az államok kényszerültek magukra
vállalni a modernizáció feladatát. Míg Angliában a tőkefelhalmozás forrása a
vállalkozók újra befektetett profitja volt, Németországban pedig a bankok vállalták a beruházószerepet, a kelet-közép-európai és kelet-európai térségekben már
csak az állami beavatkozás révén volt remény a modernizáció – gyakorlatban az
iparosítás – sikeres végrehajtására. A politikai, hatalmi és jogi eszközökkel megkísérelt, erőszakot sem nélkülöző modernizációs törekvés egyik legfontosabb
eszköze pedig a közigazgatás volt.
A legnagyobb problémát azonban az jelentette, hogy az említett bürokratikus
etatista állam nem nemzeti jellegű képződmény, hanem két nyelvileg-etnikailag
integrálhatatlan multietnikus birodalom: a Habsburgoké és Romanovoké.
A kelet-közép-európai népek úgy találták szembe magukat a felvilágosodás és a
tömegekre ható nacionalizmus eszméivel, hogy a nemzeti jellegű abszolutizmus
teljességgel hiányzott történelmükből. Az abszolutizmus – még annak felvilágosult formája is – e térségben az idegen uralom eszközét jelentette, amellyel
szemben védekezni és küzdeni kell. Lényegében a nemzeti abszolutizmus hiánya
vezetett oda, hogy Kelet-Közép-Európában nem az állam, annak közösségéhez
való tartozás, hanem a nyelv és az etnikum vált a nacionalizmus meghatározó
elemévé. Attól kezdve, hogy a nyelvi-etnikai nacionalizmus a 19. század elején
megjelent a térségben, a magukat nemzetiként meghatározó államok száma folyamatosan szaporodik. Az első világháború után 13 nemzetállam jelent meg
Kelet-Közép-Európa térképén, a bipoláris világrend bukását követően számuk
20-ra növekedett.
Az etnikai-nyelvi nacionalizmus – mivel nem rendelkezik feltölthető állami
keretekkel – már eleve konfrontatívabb nacionalizmus, mint a területi (állam
polgári) nacionalizmus, mivel a nemzeti függetlenség megteremtésére való
törekvésével folytonosan megkérdőjelezi a fennálló status quót. Ráadásul a
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kelet-közép-európai nemzetek államépítő elvei közé nem csupán a nacionalizmusnak ez a formája tartozott/tartozik, hanem – meglehetősen inkonzisztens
módon – történeti és egyéb szempontok is, amelyek tovább szélesítik a nemzetek
közötti konfrontációs felületet. Az ilyen helyzetre kiváló példa Koszovó, amely az
1990-es évek elejére etnikailag kizárólag albán lett, ennek ellenére – „történelmi
okok miatt” – Szerbia nem akarta elengedni. Az etnikai és történelmi elvek keveredéséből fakadó problémák kapcsán írta egykor Bibó István: „Aki tehát ezeket a
nemzeteket jól el akarja határolni, annak történeti keretek helyett immár a nyelvi
keretekhez kellett igazodnia.”44 Végül feltétlenül meg kell említenünk a 19–20. századi nagyhatalmi politikát is, amely jelentősen hozzájárult a kelet-közép-európai
nemzetiségi-etnikai konfliktusok kiélezéséhez. Elsősorban azzal, hogy az itteni
megbékélés lehetőségeinek megteremtése helyett szinte kizárólag saját stratégiai
céljaikra voltak tekintettel a térséget érintő rendezéseknél.
A térség közös politikai jellegzetességei között feltétlenül említést érdemel az
itteni társadalmakra általánosan jellemző demokratikus deficit. Ez jórészt szintén
abból fakad, hogy a térség a nyugat-európaitól eltérő történelmi utat járt be az
elmúlt két évszázad során. Az állam és az állami bürokrácia által vezérelt modernizáció, a konfliktusos etnikai nacionalizmus mellett Kelet-Közép-Európa gazdasági és társadalmi elmaradottsága is azon okok közé tartozik, amelyek miatt
az itteni társadalmak demokratikus deficitje annak ellenére is fennmaradt, hogy
a régió történetében bőven voltak olyan időszakok, amikor formailag léteztek a
nyugati demokratikus intézmények. Fontos ugyanakkor jelezni, hogy a térség
társadalmai a politikai kultúra terén is komoly eltéréseket mutatnak. Elég talán,
ha a két világháború közötti Csehszlovákia, illetve a lengyel Piłsudski- vagy a
magyar Horthy-rendszer, valamint az 1945–1990 közötti kommunista diktatúrák közti különbségekre gondolunk. Ez utóbbiak kapcsán például arra, a mai
napig jelentőséggel bíró tényre érdemes felhívni a figyelmet, hogy az itteni országok közül egyedül Lengyelországban épült ki relevánsnak tekinthető civil társadalom. Ez utóbbinak ugyanis komoly következményei vannak napjaink politikai
kultúrájára és gyakorlatára nézve is.
Míg az 1990-es években elsősorban a nacionalizmus, a 2000-es években, s
főleg 2004 után a különböző színezetű (nemzeti, szociális) politikai populizmus megerősödésének lehettünk tanúi Kelet-Közép-Európában. Ez a jövőben
is komoly gondot okozhat, különösen a modernizáció terén sikertelen államokban – gondoljunk csak a három évtizedes közösségi tagsággal rendelkező
Görögországra.
44

B
 ibó István: A területi viták megoldása és Kelet-Európa konszolidálása. Forrás: http://mek.
oszk.hu/02000/02043/html/243.html (letöltve: 2016. 02. 12.)
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A populizmus a kelet-közép-európai térség történelmi tradícióiban megtalálható államcentrikus/autoriter hagyományokra és a szocialista korszak paternalizmusára épít. Kihasználja a demokratikus deficit korábban már említett hiányosságait, a társadalmilag fájdalmas reformokat nem alkalmazkodásként, hanem
külső követelményt igyekszik beállítani. Képviselői ügyesen használják ki a nacionalizmus térségbeli jelenlétét, a vélt vagy valós nemzeti sérelmeket, s azt is,
hogy az itteni társadalmak nem igazán önreflektívek. Helyzetüket megkönnyíti,
hogy a hatalmaktól való külső és belső függés, az alávetettség állandósult állapota
volt a térségnek – különösen a 20. században –, így máig elevenen élnek az ennek
túlélését biztosító társadalmi-politikai technikák (pl. a pragmatizmus, a helyezkedés, az erősebbhez való csatlakozás, a garanciákhoz való merev ragaszkodás,
a külső hatalmakra „mutogatás”). Éppen ezért, vagyis „természetessége” miatt, a
jövőre nézve a populizmust jóval nagyobb problémának tartjuk, mint a szélsőséges politikai mozgalmakat, amelyek a rendszerváltás utáni válságok „társadalmi
stresszhelyzetét” lovagolják meg politikai céljaik eléréséhez.
A térség egyik fontos, közös társadalmi problémája, hogy a kelet-közép-
európai középosztály fejletlen, szűk és huzamosabb ideje erősen megterhelt. Ennek
a kis- és középvállalkozókból álló rétegnek kell eltartania önmagát és családját,
munkahelyet teremtenie, fenntartania a rendszerváltás gazdasági válságával párhuzamosan kiépített szociális hálót. Neki kell leküzdenie a külföldi beruházóknak
adott kedvezményekből fakadó piaci hátrányát, eltartania az elöregedő, lélekszámában csökkenő, jelentős leszakadt réteggel rendelkező és az elmúlt húsz évben
több gazdasági válságot megért társadalmakat. Sőt, ennek a rétegnek kellene
megerősítenie a térség civil társadalmait, illetve integrálnia a társadalom szélére
került, integrálatlan rétegeket. S mindeközben olyan innovatív, kreatív, többnyelvű, politikailag aktív polgárnak kellene lennie, aki a kultúrát és a művészetet is
támogatja mint mecénás. Miközben ettől a középosztálytól várjuk el a hazai eredeti tőkefelhalmozást is. A középrétegek bővítése, társadalmi terheik könnyítése
a térség modernizációs sikerének alighanem egyik jövőbeni kulcskérdése.
Az elkövetkezendő időszakban a térség számos társadalma számára igen komoly kihívást jelent majd azoknak a szegregált, leszakadó és integrálatlan társadalmi rétegeknek a problémája, akiknek a hátrányos helyzete állandósult a
gazdaságban, a kultúrában, az egészségi állapot tekintetében, a területi elhelyezkedésben, a lakhatás minőségében, az érdekérvényesítésben és a munkaerőpiaci
érvényesülésben, s akik között nagy számban találhatók romák. A probléma kezelését alapvetően megnehezíti a velük szembeni mély és erős előítélet. Emiatt
nemcsak a probléma higgadt tárgyalása nehéz, de annak tudatosítása is, hogy a
szegregált, leszakadó és integrálatlan társadalmi csoportok helyzetének megoldatlansága a többségi társadalom modernizációját is jelentősen hátráltatja.
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Regionális integrációs kezdeményezések, kísérletek
Az 1990-es évtized elején a térség államai előtt felmerülő kül- és biztonságpoli
tikai lehetőségek között szerepelt a közép-európai regionális együttműködés,
illetve egy térségi biztonsági struktúra kiépítése. Ennek nem csupán az 1940-es
évekre visszanyúló történelmi hagyományai voltak,45 de az 1989-ben megalakított Quadragonale és az ebből 1990-ben létrehozott Pentagonale révén – bizonyos értelemben – a politikai alapjai is.46 Az 1991-ben Lengyelországgal kibővülő Hexagonale, illetve az 1992-ben útjára indított Közép-európai Kezdeményezés
(KeK) azonban alapítói szándéka ellenére sem vált a térség együttműködésének
motorjává. A regionális együttműködést és a térség európai integrációjának
elősegítését célul tűző konzultatív fórum politikai relevanciáját ugyanis jelentősen csökkentette a visegrádi együttműködés, a CEFTA, mindenekelőtt pedig a
közép-európai országok EU-val kötött társulási egyezményei.
Hagyományos biztonságpolitikai szempontból az 1990-es évek elejének számos regionális kezdeményezése közül csupán a visegrádi együttműködésnek volt
biztonságpolitikai vonatkozása.47 Jóllehet, még mielőtt a csoport hivatalos alapító
rendezvényére 1991. február 15-én, Visegrádon sor került volna, voltak, akik arra
gondoltak, hogy annak lehet valamilyen katonai szövetségre emlékeztető funkciója is. A szakemberek korabeli véleménye azonban az volt, hogy a regionális
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 második világháború éveiben a csehszlovák–lengyel konföderációt célul tűző Sikorski–
A
Beneš-terv, illetve az 1945–48 közötti délszláv, illetve magyar–román konföderációs tervek.
A
 Quadragonale 1989-ben, a rendszerváltás küszöbén jött létre olasz kezdeményezésre,
eredetileg négy ország (Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia és Magyarország) konzultatív
együttműködési fórumaként, amely néhány projektszintű együttműködést (úthálózat, kikötők stb.) is megvitatott, illetve kezdeményezett. 1990 májusában Csehszlovákia is csatlakozott a konzultatív együttműködéshez, amelyet 1990. augusztus 1-jén intézményesítettek
a résztvevők. A nyilvánosság előtt ez az együttműködési fórum „Pentagonale” néven vált
ismertté. 1991-ben Lengyelország csatlakozott az együttműködéshez, amely ekkor „Hexagonale”-ra változtatta nevét. Lengyelország belépésével egyben földrajzi súlypontja is némileg
áthelyeződött. 1992-ben – Jugoszlávia felbomlását követően – az együttműködéshez először
Horvátország és Szlovénia csatlakozott, az együttműködést ettől kezdve nevezik „Közép-
európai Kezdeményezés”-nek. Az évek folyamán fokozatosan bővülő KeK-nek jelenleg a balti
államok kivételével valamennyi kelet-közép-európai ország tagja. Földrajzi kiterjedése és
taglétszámának növekedése ellenére a KeK nem vált a regionális együttműködés motorjává,
miként azt létrehozói eredetileg tervezték.
A Csehszlovákia (illetve ennek 1993-as szétválását követően a Cseh Köztársaság és a Szlovák
Köztársaság), Lengyelország és Magyarország politikai gyűjtőnevévé vált regionális együttműködési fórumot, illetve az említett országok közötti együttműködés alapelveit az 1991.
február 12–15. között tartott visegrádi találkozón alakították ki, bár az együttműködés kezdetei 1990-re nyúlnak vissza. A visegrádi együttműködés hivatalosan mindmáig a négy ország
legfontosabb közös, de nem intézményesített konzultatív fóruma.
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Kelet-közép-európa sajátosságai az európai politikai térben
együttműködés nem helyettesítheti a nyugati integrációra törekvést, beleértve a
biztonsági intézményekhez való csatlakozást is.48 Így a csoport feladata arra korlátozódott, hogy összehangolja Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország
elszakadását a szovjet blokktól (pl. a Varsói Szerződés feloszlatása és a szovjet
csapatkivonások terén), továbbá fokozza kollektív ráhatásukat a Nyugatra integrálásuk érdekében. Bár a négy ország együttműködése azóta rendszeressé,
szerteágazóvá és magas szintűvé (államelnöki, kormányfői, miniszteri) vált, az
együttműködés – már ami a lehetőségeket és a konkrét eredményeket illeti – nem
váltotta be az eredetileg hozzá fűzött reményeket, s nem vált a négy ország rendszeres politikai egyeztető fórumává (pl. az euroatlanti integrációs politika terén).
Az 1996-ban útjára indított, s ma már a délkelet-európai térség valamen�nyi államára kiterjedő Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI)
viszont elsősorban azért érdemel figyelmet, mert biztonságpolitikai szempontból éppen a nem katonai fenyegetések, potenciális fenyegetések és kockázatok
(az ember- és kábítószer-csempészet, illetve a határokon átívelő bűnözés) közös
megfékezését tűzte ki célul.
Annak, hogy az elmúlt két évtizedben a közép-európai biztonságpolitikai opció kialakítására tett kísérletek nem jártak átütő sikerrel, alapvetően négy lényeges oka volt. Először is az, a térség legtöbb országában eluralkodó szemlélet, mely
szerint egyedül és önállóan kedvezőbbek a térség országainak integrációs, illetve
csatlakozási esélyei. Másodszor az a tény, hogy a NATO-csatlakozás perspektívájának 1994-es megnyílásával a biztonság katonai dimenziójának önálló térségbeli
szavatolása lényegében a legtöbb országban lekerült a napirendről. Harmadszor,
a térség politikai elitjeinek azon meggyőződése, illetve félelme, hogy a regionális együttműködés nem helyettesítheti a nyugati integrációt, sőt, az ilyen típusú kezdeményezések hátráltathatják az előbbi folyamatot. S végül negyedszer:
a NATO és az EU ellentmondásos viszonya a térség regionális kezdeményezéseihez. A Nyugat ugyanis – miközben meghirdetett programjainak jelentős része a
kelet-közép-európai régiót mint egészet célozta meg – az 1990-es évek folyamán
végig egy leginkább a „regionális együttműködés – igen, regionalizmus (értsd: regionális szintű érdekmegjelenítés) – nem” jelszóval jellemezhető politikát folytatott
a térséggel szemben. Ennek üzenete pedig a gyakorlatban nem csupán gátolta a
régión belüli együttműködést, de integrációs vetélytársakká is tette a renacionalizáció következtében amúgy is széttöredező kelet-közép-európai térség országait.
48

 z önálló kelet-közép-európai katonai szövetség gondolata később is felmerült a térségben.
A
1992 tavaszán például Lech Wałęsa lengyel elnök hivatalosan is javaslatot tett egy közép-
európai biztonsági struktúra kiépítésére (NATO-bis). Az elsősorban taktikai jellegű kezdeményezés azonban nem talált pozitív visszhangra sem Lengyelországon belül, sem pedig
azon kívül.
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ÉSZAK-AMERIKA: AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Az amerikai identitás és az amerikai külpolitika tradíciói
Amerika – egyébként helytelenül – az Egyesült Államok szinonimájává vált a
köznyelvben. Ha az „amerikai” kifejezést használjuk, elsősorban az Egyesült
Államokra gondolunk, így ez gyakran ellentmondásokhoz és félreértésekhez vezet. Az amerikai nemzeti identitás az Egyesült Államok történelmének mindig
központi eleme volt. Kivételesség és elzárkózás, mindkét fogalom összekapcsolódott az Egyesült Államok történetével, és jórészt mindkettő abból fakad, hogy
a mára kontinensnyivé vált ország a történelme során folyamatosan változott, de
mindig elkülönült Európától. Mindez hatással volt a nemzeti identitásra, amely
folyamatosan változott, változik. Mára rendkívül széles irodalom gyűlt össze,
amely az ország „amerikaiságára” reflektál különböző nézőpontokból.49 A kivételesség érzése, annak definiálása az, ami végül az amerikai identitást meghatározza. Minden egyéb szempontból az amerikai karakter talán nem tér el annyira
a nyugati identitástól, mint azt korábban sokan vélték, vagy érveltek mellette.
Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy az „amerikai kivételesség” gondolatát
és elméletét egyre több kritika éri.
Az Egyesült Államok a világ domináns hatalma, ereje a katonai képességeken, a gazdagságon és a globális befolyásolás képességén nyugszik. De mi húzódik
meg a hatalom mögött, mi a hatalom forrása? Sokáig jellemző volt, hogy tendenciaszerűen egységesnek feltételezték az „amerikai nemzetet”. Az egység alapjai a
társadalmi és gazdasági rendszert megalapozó/átszövő közös intézmények voltak,
továbbá a nyelv összekötő kapocsként jelent meg, és a kivételesség érzése mellett
kiemelkedő identitásteremtő ereje volt/van a mindenki számára adott felemelkedés lehetőségének, az „amerikai álom” mítoszának. Az összetartozás, az egységesség képzetét erősítik azok az értékek, társadalmi normák és intézmények,
amelyek az élet minden területét áthatják, és az amerikai intézményekben manifesztálódnak. Minden amerikai számára egyaránt fontos, az életét meghatározó
és rendszerező érték a demokrácia, a szabadság, az individuális egyenlőség és lehetőségek. Az „amerikainak lenni” érzés mindezek mellett a különbözőségekből,
49

 ár Alexis de Tocqueville – tegyük hozzá európaiként – is arra kereste a választ, hogy az
M
amerikai kultúra mitől kivételes, továbbá, hogy az amerikai rendszer mitől kivételes és követendő.
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a pluralitásból és a kulturális sokszínűségből is táplálkozik. Amerika ma már nem
a nemzetközi szociológiai alapművek által bemutatott „fehér, protestáns, angolszász férfiak” világa. Az amerikai imázs korántsem egységes, még ha manapság
is erősen tartja magát az amerikaiság mítosza, amely amerikai identitásként jellemezhető. Ez az imázs kissé leegyszerűsíti a valóságot, egységes „amerikaiságként”
bemutatva az ideáltipikus társadalmi helyzetet, amelyben az identitást a patriotizmus, a lojalitás, valamint a társadalmi harmónián és egységen nyugvó, mindenki
számára adott egységes lehetőségek alkotnak. Be kell látnunk, hogy mindez nem
fedheti a teljes valóságot, de az amerikai identitás sarokköveiként létező intézmények ideológiai alapja továbbra is ez a felfogás.
A hegemóniára törekvő identitás egyértelműen meghatározza az amerikai
önképet, és ez befolyásolja a külpolitikai magatartást is.50 Mindez ugyanúgy leegyszerűsítő általánosítás, mint a fentebb jellemzett kulturális identitás egységét
feltételező nézet. Az „olvasztótégely” globalizálódásának gondolata ugyanúgy
helytelen, mint az a felfogás, amely sokáig jellemezte az amerikai önképet, amely
a keleti parttól a nyugatiig egységes társadalmat mutatott be, amelyet az azonos
elveket valló és identitással rendelkező emberek alkotnak. A valóság inkább azt
mutatja, hogy az olvasztótégely legfeljebb egy „salátástál”, amely a különböző
társadalmi csoportok önálló identitásának összességét foglalja magába. Az azonosság tudata mint társadalmi és politikai ideológia makacsul tartja magát, amit
mi sem bizonyít jobban, minthogy a választásokon eredményekkel jár az olyan
szlogenek használata, mint „a korlátlan lehetőségek hazája”. Ezentúl a Barack
Obama 2013-as beiktatási beszédében elhangzott gondolat, amely szerint a társadalmi diverzitás az, amely lehetőséget biztosít minden amerikai és a jövő generációi számára, hogy beteljesítsék az amerikai álmot. Mindennek hátterében az
a történelmi tény húzódik, hogy amióta az európai gyarmatosítók megjelentek a
kontinensen, Amerika egyet jelentett a reménnyel, a lehetőséggel a boldogulásra
minden – akár üldözött – társadalmi csoport számára. Mindez pedig a különbözőségek ellenére egységes identitást kovácsolt.
A kivételesség eszméje azon is alapszik, hogy az Egyesült Államokat demokratikus ideológiai alapokon nyugodva hozták létre, ami eltér minden más állam kialakulásától. A tiszta liberális és republikánus elveken/normákon alapuló
államszerkezet a felsőbbrendűség érzetével ruházta fel az amerikaiakat, amikor
a nemzetközi porondon az ellenfeleikkel szemben léptek fel, akiket a felsőbbrendűségből kiindulva démonizáltak és alsóbbrendűként mutattak be. A külpolitika
ideológiai háttere egyben nemzeti identitásalkotó erőként jelent meg, különösen
50

T
 aláló a Magyarics Tamás (2008, 10., lásd az irodalomjegyzéket) által idézett mondás:
„Kezdetben az egész világ Amerika volt”, és a 21. század elejére az egész világ Amerika lett.
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az Egyesült Államokkal szemben megjelenő kihívóktól és ellenfelektől való
megkülönböztetés esetében.51 Az ideológia és az identitás domináns szerepe
is közrejátszott abban, hogy az Egyesült Államok a 20. század elején a „szabad
világ” legfőbb védelmezőjeként lépett fel, majd ez kiegészült a nyugati, liberális-
demokratikus elvek és intézményrendszer terjesztésében. Ezért az sem meglepő,
hogy az amerikai külpolitikában jellemző „ideológiai fundamentalizmus” kizár
minden, az amerikai gondolkodástól eltérő eszmét, és önmaga identitását azzal
szemben határozza meg.
A szabadság védelmezőjének eszményképe mellé szorosan felzárkózik az erkölcsi, morális felsőbbrendűségbe vetett hit. Ez is a kiválasztottságtudattal van
összefüggésben, amely szerint az amerikai nép, az emberek puritán közössége
egyfajta „hegyen lévő fénylő várost” alkot, vagyis a világ többi részétől elkülönülve és azzal szemben képes alternatívát kínálni. A kiválasztottsághoz számos
mítosz kapcsolódik, amelyek leegyszerűsítő voltuk ellenére makacsul megragadtak az amerikai külpolitika mögött húzódó gondolkodásmódban. Az amerikaiak
szívóssága, technikai fölénye már a hőskorban biztosította az Egyesült Államok
túlélését és győzelmét a „határvidékeken”. A „frontier” szellemében az Egyesült
Államok vezető szerepre és győzelemre teremtetett a civilizációk találkozásánál.
Ez a típusú manicheus gondolkodás mindig jellemezte az Egyesült Államokat,
ennek egyik világos példája a „gonosz birodalma”, a Szovjetunió elleni harc,
de ugyanígy megjelenik ez a retorikai fordulat a Bush-doktrínában is. Fontos
kiemelni – ami a fentebb említettekből is kirajzolódik –, hogy az amerikai identitás nem köthető egyértelműen földrajzi területhez, inkább az amerikai értékeket képviselő normákhoz és intézményekhez. Mindebből világosan levonható a
következtetés, hogy ha a világ hasonló értékeket vall, mint az Egyesült Államok,
az az amerikaiak érdeke is.
A külpolitika tekintetében az Egyesült Államokat nem érheti az a vád, hogy
nem rendelkezne kinyilatkoztatott doktrínákkal és stratégiákkal. Sőt, ahogyan
Robert Kagan is fogalmaz 2006-os könyvében (talán kissé túlzóan): az Egyesült
Államok már a megalakítása óta inkább a külvilág felé tekint, és azt folyamatosan
alakítani próbálta. A probléma inkább, hogy sok és egymással párhuzamosan
létező koncepció van jelen, amelyek miatt a külső szemlélő megkérdőjelezheti az
amerikai külpolitika koherenciáját. Elég példaként említeni a legfontosabbakat:
Washington búcsúbeszéde, a Monroe-doktrína és annak számos kiegészítése,
51

 indez jellemző a „frontier” ideológiára, amely egyben feljogosította az Egyesült Államokat
M
az őslakosok földjeinek kisajátítására, a Monroe-elvre, amely az európai gyarmatosítókkal
szemben az egész kontinenst saját befolyási övezetként jeleníti meg, vagy a „hunok”, illetve a
„japcsik” elleni háború, és nem utolsósorban a kommunizmus feltartóztatásának ideológiai
kötelességére.
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a „nyitott kapuk” elve, a 14 pont, Roosevelt második világháborús beszédei,
a feltartóztatás, az enyhülés vagy a Clinton- és a Bush-doktrínák, valamint az
újonnan körvonalazódó „háttérből vezetés” elve. Az összetettség kritikáján fe
lül igen gyakran az is megjelenik, hogy az amerikai külpolitika egyszerre próbál
elzárkózni és irányítani a világot, továbbá az amerikai külpolitika igen gyakran
realista vagy ezzel szemben idealista voltát igyekeznek vizsgálni. A valóság ennél összetettebb. Nem volt olyan amerikai vezető, aki egyértelműen elzárkózott
volna, vagy egyértelműen csak a világ irányítására koncentrált volna.52 Ugyanígy
egyetlen elnöknél sem lehet kijelenteni azt, hogy egyértelműen idealista vagy realista politikát folytatott volna. A külpolitikát az értékek és az érdekek egyszerre
történő megjelenése alakítja, amelyek gyakran fejfájást okoznak a stratégáknak,
de összességében elmondható, hogy az Egyesült Államok mint a világ vezető
hatalma megengedhette magának azt a luxust, hogy az érdekei az általa vallott
értékek mentén fogalmazódjanak meg. Mindez nem jelenti azt, hogy bizonyos
esetekben az amerikai külpolitikai érdekek – például diktatórikus rezsimek támogatása a Közel-Keleten – ne kerülnének konfliktusba a demokratikus világot
propagáló értékeivel.
Ha jellemezni szeretnénk az amerikai külpolitika evolúcióját, akkor két részre
lehet osztani az ország történelmét. Az egyik a 19. század végéig tart, ameddig a
legfőbb amerikai cél az volt, hogy az ország úgy tudjon fejlődni és terjeszkedni,
hogy az európai hatalmak ne legyenek képesek visszafordítani vagy megzavarni
ezt a fejlődést. A második szakaszban viszont az Egyesült Államok kilépett a
világpolitika színpadára, és aktívan részt vett az amerikai érdekeknek megfelelő
világrend kialakításában. Az első időszakhoz köthetők olyan eszmények és tradíciók, mint az amerikai kivételesség és kiválasztottság, az unilateralizmus, az
„amerikai rendszer” vagy az expanzionizmus, amelyek mind ahhoz az eszményképhez tartoznak, amely szerint az Egyesült Államok az ígéret földje. A második
időszak termékei a progresszív imperializmus, a wilsonizmus, a feltartóztatás,
végül a „globális meliorizmus”. Ezek az eszmények pedig az Egyesült Államokat
egyfajta „keresztes” szereppel ruházzák fel, akinek feladata a világ jobbá tétele és
a béke fenntartása.
A kivételesség és kiválasztottság egyben felhatalmazást jelentett az európaiaktól való elfordulásra és az ideológiai felsőbbrendűség hirdetésére, az Egyesült
Államok kénytelen volt unilaterális lépéseket folytatni a külpolitikájában, hogy
52

 éldaként említhető, hogy a „vissza a normalitáshoz” politikájával kampányoló Warren
P
Harding mindenkinek az izolacionizmus eklatáns példájaként jelenik meg, miközben 1922ben az ő elnöksége alatt hozták tető alá a washingtoni flottaegyezményeket, amelyek az amerikai flottát a brittel egyenrangúvá tették. Másrészt a külpolitikában igen aktív elnökök nevéhez is számtalan olyan intézkedés fűződik, amelyek az ország belpolitikájára koncentráltak.

46

Észak-amerika: az amerikai egyesült államok
fenntartsa a függetlenségét. Azaz nem az elzárkózás volt a cél, hanem a függetlenség.53 Ezzel kapcsolódik össze a terjeszkedés eszméje, hiszen a legjobb ellenszere, hogy a britek, franciák, oroszok vagy spanyolok megjelenjenek Oregonban
vagy a délnyugati területeken az, ha az Egyesült Államok maga foglalja el ezeket
a területeket. Ezzel párhuzamosan az amerikai rendszer, a republikanizmus, a
demokrácia intézményeinek meghonosítása, a kapitalista gazdaság terjesztése
ideológiailag is alátámasztották az amerikai terjeszkedés helyességét.
Miután az amerikai fejlődés és expanzió elért ahhoz a ponthoz, hogy nem
lehetett kimaradni a világpolitikai folyamatokból, kézenfekvő volt, hogy
Washington aktívabb szerepet fog játszani a nemzetközi kapcsolatokban, ami
egyben több konfliktust is generált. A progresszív imperializmus azokat az igényeket szolgálta ki, amelyek a flotta fejlesztésén keresztül az amerikai kereskedelmi pozíciók megerősítését kívánták az amerikai kontinensen felül Ázsiában, de
akár Európában is. Az Egyesült Államok nagyobb államközi konfliktusokban is
szerepet vállalt,54 a wilsonizmus pedig azt a szerepvállalást szélesítette globálissá
– az Egyesült Államok morális kötelességévé emelve azt –, hogy a demokráciák
számára biztonságosabbá tegye a világot. Ez az aktivitás az első világháború után
ugyan nem szűnt meg, de mindenképpen háttérbe szorult, és az „elzárkózás”
egészen a második világháborúig dominálta az ország külpolitikáját. A második világháború után, mint a világ vitathatatlanul legerősebb hatalma számára, az Egyesült Államoknak egy hosszú küzdelemre kellett berendezkednie55 a
Szovjetunió ellen. Ez megkívánta a feltartóztatásban manifesztálódó aktivizmust,
amely értelmében az Egyesült Államok globálisan ügyelt a Szovjetunió előre
törésére, és addig nem tapasztalt módon, azt megakadályozandó bárhol hajlandó
volt akár katonailag is beavatkozni. A hidegháború végével sajátos momentum
alakult ki, amelyben látható ellenség nélkül maradt a világ vezetője, az Egyesült
Államok. Ezen alapszik a „globális meliorizmus” elve, amely értelmében a világ
jobbá tehető emberi erőfeszítéssel, és a gazdasági fejlődés egyaránt kedvező lehet
mindenki számára. Az Egyesült Államok küldetése ennek a fejlődésnek az élére
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 bben a szellemben üzent hadat 1812-ben az Egyesült Államok Nagy-Britanniának, amely
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korlátozta az amerikai kereskedelmet, és önkényesen amerikai tengerészeket sorozott be a
hadseregébe. Másrészt viszont a Monroe-elv nem az amerikaiaknak szánt szabad kezet a kontinensen, továbbá nem volt célja a latin-amerikai forradalmak elősegítése sem. Az Egyesült
Államok leginkább azt szerette volna elkerülni, hogy az európai hatalmak újra megjelenjenek és megerősödjenek az ország határvidékén. (Ne feledjük el, hogy 1823-ban az Egyesült
Államok határai nyugaton nem terjedtek ki az óceánig.)
1898-ban a spanyolok legyőzésével az Egyesült Államok gyarmatokat szerzett, 1905-ben
pedig mind a marokkói válság, mind pedig az orosz–japán háború rendezésében szerepet
vállalt.
Mindez George Kennan „hosszú táviratában” megjelenő stratégiai motívum.
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állni. Ez a fejlődés a szegénység és alulfejlettség okait szándékozott megváltoztatni, amivel együtt jár az amerikai, liberális intézmények terjesztése és a normák
meghonosítása is.56
Az Egyesült Államok rövid története
A 19. század végéig az Egyesült Államok a világpolitikától jórészt elzárva fejlődött, attól a ponttól kezdve, hogy az első telepesek, zarándokok megjelentek
a 17. század elején.57 A 18. században még mindig igaz volt, hogy a gyarmatok lakosainak többsége bevándorló, és relatíve kevesen születtek ténylegesen
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 zzel a felosztással szemben meg kell említeni egy másik tipológiát, amely az ameriE
kai külpolitika négy elkülöníthető tradícióját: a hamiltonit, a jeffersonit, a jacksonit és a
wilsonit különbözteti meg. A hamiltoni tradíció az amerikai „vállalkozás” sikerének megőrzésére és terjesztésére való törekvésben jelenik meg, amely abban is megnyilvánul, hogy
a globális fejlődés alapvetően az Egyesült Államoknak is kedvező, így azt elő kell segíteni.
Mindez továbbá különleges szerepet szán a Nagy-Britanniával, de szélesebb értelemben
Európával ápolt különleges kapcsolatnak. A jeffersoni tradíció talán a legkevésbé tisztán
megjelenő motívum az amerikai külpolitikában. A hátterében az amerikai értékek, a kivételesség megőrzésének igénye áll, amelynek legegyszerűbb eszköze, hogy az Egyesült
Államok lehetőség szerint semmilyen kétes külpolitikai kalandba, főleg háborúba nem
bonyolódik bele, befolyását a gazdasági és kereskedelmi fejlődésen keresztül érvényesíti a
világban. A kivételesség populista hangoztatása sem idegen a jacksoni tradíciótól, amely
az amerikai érdekek és értékek védelmében minden eszközt megengedhetőnek tart, továbbá különös hangsúlyt helyez a nemzetbiztonság fenntartásának katonai eszközeire.
A külpolitikában megjelenik a tolerancia hiánya és a kulturális érzéketlenség az eltérő értékek irányába. Végül a wilsoni tradíció – amelyik manapság talán a legtöbbet emlegetett,
így a legismertebb – az Egyesült Államok alapító értékeinek terjesztésére tesz vállalást.
A demokrácia és a szabadság világszinten történő terjesztése alapvető amerikai érdek, mert
a demokráciák megbízhatóbb szövetségesei lesznek az országnak, míg az amerikai gazdasági érdekek teljesülése is egy demokratikusan működő világban biztosított leginkább.
Ugyan a tradíciók szétválasztása mesterséges, és azok vegytisztán nem jelennek meg egyetlen elnök munkásságában, örökségében sem, valamint nagyon gyakran több tradíció elemei vannak jelen egy elnök esetében, mégis, ha példákkal szeretnénk illusztrálni, akkor a
hamiltoni tradíció George Washingtonnál, de George H. W. Bushnál vagy Bill Clintonnál
is fellelhető, míg a jeffersoni tisztán nem jellemző semelyik 20. századi elnökre, de a jelöltek között mindig felfedezhető a libertariánus oldalon. Jacksoni elemek jelentek meg mind
Ronald Reagan, mind George W. Bush elnökségében, míg tisztán wilsoni elnök magán
Woodrow Wilsonon kívül talán csak Jimmy Carter volt.
Közkeletű hiedelem, hogy az első telepesek a virginiai vagy a plymouthi telepeket alapítók
voltak, esetleg a Mayfloweren érkeztek. Meg kell azonban említeni, hogy közvetlenül a felfedezések után spanyol telepesek és felfedezők már száz évvel korábban, 1513-ban megérkeztek a mai Florida partjaihoz. Igaz, hogy a brit kolóniák kulcsszerepet játszottak a későbbi
függetlenségben.
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a gyarmatokon, de kialakult egyfajta önálló identitás, amely megkülönböztette
őket az anyaországtól. A lakosság növekedésével az „amerikaiak” – vagyis akik
a gyarmatokon születtek – száma is folyamatosan növekedett, és egyre erősebb
lett az önállósodás igénye, ami végül az amerikai forradalomban és függetlenségi
harcban csúcsosodott ki.
1776. július 4-én a 13 észak-amerikai gyarmat képviselőinek részvételével zajlott Kontinentális Kongresszus elfogadta a Thomas Jefferson által szövegezett
Függetlenségi nyilatkozatot, amely a gyarmatok de facto önállóságát jelentette. A függetlenségi háborút lezáró párizsi béke 1783-ban de iure is önállóságot
adott, és az intézményi kereteket 1787-ben ratifikálta a philadelphiai alkotmányozó konvent, az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának elfogadásával.58
Az alkotmány 1789-ben életbe lépett, és a vonatkozó rendelkezései alapján az
Egyesült Államok első elnökének George Washingtont választották.
Az erős központi intézmények ellenére az új ország korántsem volt egységes,
így a következő évszázad egyszerre szólt a belső politikai, gazdasági, társadalmi
problémák megoldásának kereséséről és a folyamatos terjeszkedésről nyugatra.
Az 1861–65 között zajló polgárháború ezen ellentétek jelenlétének destruktív
bizonyítéka, továbbá tény, hogy a háború alapvetően alakította át az Egyesült
Államok képét. A háború végével ugyan papíron eltörölték a rabszolgaságot, de
a társadalmi és gazdasági különbségek súlyos konfliktusokat okoztak továbbra
is. Az újjáépítés időszaka ugyan a déli államok felzárkózását segítette elő, de a
társadalmi intézményes szegregáció és diszkrimináció egészen az 1960-as évek
végéig megmaradt.
A polgárháború utáni újjáépítés egyben ipari nagyhatalommá is tette az Egyesült
Államokat, amely az első világháborúig utolérte Nagy-Britanniát, és a világháború
után egyértelműen a világ vezető gazdasági és katonai nagyhatalmává vált. Az első
világháború idején az Egyesült Államok számára már egyértelműen a nagyhatalmi, vezető pozíció biztosítása volt a cél. Habár a két világháború közötti időszakot
hagyományosan az elzárkózás időszakaként emlegetik, de az Egyesült Államok
minden szinten összekapcsolódott a világgal, amit mi sem bizonyít jobban, mint
az 1929-ben New Yorkból kiindult gazdasági válság világméretűvé növekedése.
A második világháborúban az Egyesült Államok már annak tudatában vett
részt, hogy a háború utáni világ képét a maga értékei és érdekei alapján kívánta kialakítani, tanulva az első világháború következményeiből és a Nemzetek
Szövetségének kudarcából. Ezért nem meglepő, hogy az Egyesült Államok
58

1 777-ben a Kontinentális Kongresszus elfogadta a Konföderációs cikkelyeket, ami az új
állam első alkotmányaként szolgált volna, de túl gyenge központi intézményeket alkotott
meg, ami miatt a későbbiekben szükségessé vált az alkotmány megalkotása, ami a föderáció
irányába történt elmozdulást jelentette.
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a háború után is aktív nemzetközi szereplő maradt. A nemzetközi szerepvállalás a Szovjetunió elleni hidegháborúban intézményesült, és a feltartóztatás
logikájának értelmében az Egyesült Államok hatalmas erőforrásokat mozgósított a szovjet, kommunista ideológia terjedésének megakadályozása érdekében
– esetenként a fegyveres erő alkalmazása is elfogadható eszköz volt. Ennek két
legfontosabb példája az 1950–53 között zajló koreai háború és az 1964–7359 között zajló vietnami háború. A hidegháború egyszerre jelentett gazdasági, politikai és – a folyamatos nukleáris fenyegetés miatt – katonai konfliktust az Egyesült
Államok számára.
A hidegháború végével az Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalmaként politikai és elsősorban gazdasági befolyását is növelte. Idősebb George Bush
és Bill Clinton elnökök tevékenysége is hozzájárult, hogy Európa egységesebbé
és a világ biztonságosabbá váljon, habár olyan látens biztonsági kihívások jelentek meg, amelyeket az államok világa által megalkotott nemzetközi rendszer nem
volt képes megfelelően kezelni. Mindennek sokkoló manifesztációja volt a 2001ben, az Egyesült Államok ellen végrehajtott terrortámadás, amely a világ vezető
katonai hatalmát felébresztette „stratégiai szunyókálásából”, és újra katonai eszközök alkalmazása került a külpolitika középpontjába60 mind Afganisztán, mind
Irak esetében. A „globális terror elleni háború”, valamint a demokratikus, liberális értékek és intézményrendszer aktív, habár gyakran szelektív terjesztése vált az
amerikai külpolitika vezérmotívumává a Bush-adminisztráció alatt.
Az új évezred első évtizedének végére azonban az Egyesült Államok gazdaságilag kimerült és érezhetően túlterjeszkedett. A vezető pozícióját a feltörekvő hatalmak ugyan nem veszélyeztetik, de mindenképpen relatív hatalmi veszteséget
kellett elkönyvelnie, amit tovább súlyosbított a 2008-tól kibontakozott pénzügyi
és gazdasági világválság. Az Obama-kormányzat prioritásai között első helyen
szerepel(t) a belső gazdasági problémák megoldása, és ezzel párhuzamosan az
Egyesült Államok újraértelmezte szerepét a világban, de a cél továbbra is a vezető
pozíció megőrzése maradt.
59
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 alójában az Egyesült Államok számára már a franciák távozása után, 1955-ben elkezdődött
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a háború, habár hivatalosan a Tonkini-öböl-határozat emelte háború szintjére a konfliktust,
1964-ben. A háborút 1973-ban a párizsi béke zárta le, de az utolsó amerikai katona 1975ben hagyta el Vietnamot.
Mindez nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a megelőző évtizedben ne alkalmazott
volna katonai erőt, de a vezető pozíció megtartásának és erősítésének hangsúlyai alapvetően gazdaságiak voltak. Szomália, Haiti, Bosznia vagy Koszovó is inkább a humanitárius
indokok által motivált katonai missziók voltak, míg az új évezredben a nemzetbiztonság és a
prevenció vált stratégiai motiváló tényezővé. Kivételt képez az Öböl-háború, amely azonban
átmenet a hidegháborús stratégiák és az új évtized stratégiái között, ráadásul a Szovjetunió
ekkor még létezett.
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Társadalom és gazdaság
Az Egyesült Államok különleges földrajzi adottságai hozzájárultak fejlődéséhez.
A két óceán által határolt, mára a területét figyelembe véve a világ harmadik61
legnagyobb országa, relatív biztonságban volt minden külső fenyegetést tekintve.
Klímája és a természetföldrajzi adottságai szempontjából rendkívül gazdag és kedvező feltételekkel rendelkezik: területén gyakorlatilag minden nyersanyag megtalálható, és mezőgazdaság szempontjából is kiváló lehetőségekkel bír az ország.
A kivételességet és eltérést az amerikai társadalom képe tulajdonképpen
bizonyítja, hiszen a számtalan egyéni szubkultúra, hagyomány párhuzamosan
van jelen az amerikaiság ismérveinek és sarokköveinek számító intézményekkel.62 Sokáig a legfontosabb összetartó kapocs és intézmény az angol nyelv volt,
mindez ma – főleg a déli államokban – a spanyol nyelv térhódítása miatt már
nem egyértelmű.63 Amerika és a vadnyugat romantikus képe összefonódott, állandó motívumként jelent meg a jó és a rossz küzdelme, amelyben kizárólag a jó
győzhet. A vadnyugati motívum a kezdeti társadalmi és gazdasági lehetőségekből, nehézségekből táplálkozik. Amerika volt az „új világ”, amely bárki számára
korlátlan lehetőségeket biztosított, de egyben felmérhetetlen akadályokat és kihívásokat is jelentett. Az újrakezdés élménye és a „semmiből építkezés” sikere
alapvetően áthatotta, sőt a mai napig áthatja az amerikai társadalmi attitűdöt, és
az élet minden területén jelen van.64
A polgárháború pusztítását leszámítva a 20. század elejéig az Egyesült
Államok kimaradt az Európában jellemző hatalmi játszmákból és háborúkból.65
Az amerikai fejlődés így egyfajta modern elszigeteltségben mehetett végbe.
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 gyes statisztikák szerint negyedik Kína, de biztosan Oroszország és Kanada után. Ha nem
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a földrajzi kategóriát vizsgáljuk, az Egyesült Államok akkor is a harmadik helyen áll lakosai
számát tekintve, Kína és India mögött.
A társadalmi fejlődés és a kultúra terjedése/terjesztése szempontjából is ki kell emelni a
kivételességtudatot, amely végső soron az amerikai kultúra világméretű terjedésének és népszerűségének tapasztalatát is tovább erősítette. (Természetesen ez alatt nem azt kell érteni,
hogy az amerikai kultúra abszolút dominanciára tett szert, és ne lennének tapasztalhatóak
ellentétes folyamatok is.) Az Egyesült Államok „puha hatalma” éppen ezen a tulajdonságon
nyugszik, és ezzel párhuzamosan az egyedien amerikai értékek terjedésén/terjesztésén, mint
az egyéni szabadság, demokrácia és piacgazdaság.
A legutóbbi, 2010-es népszámlálás adatai azt mutatják, hogy az etnikai sokszínűség tovább
erősödött, elsősorban a spanyol ajkúak növekvő lélekszáma miatt.
A hátterében az húzódik meg, hogy az eredeti telepesek nemcsak az új lehetőség ígérete
miatt, hanem a régi rendszerrel való szakítás, az attól való menekülés szándéka miatt is érkeztek az új kontinensre.
Mindennek nem mond ellent az amerikai viszonyrendszerben kivételesen súlyos károkat,
a többi között a főváros lerombolását is magával hozó 1812-es háború Nagy-Britanniával.
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Az elszigeteltség ténye és érzete is folyamatosan halványodott, amint az Egyesült
Államok nemzetközi porondra lépett, és bebizonyosodott, hogy az amerikai
fejlődés sem kerülheti ki azokat az akadályokat, amelyek a modern államok fejlődése során felmerülnek.66 A társadalmi ellentéteket folyamatosan napirenden
tartották az Amerika felé özönlő bevándorlás újabb és újabb hullámai is. Az új
érkezőknek szembesülniük kellett a megváltozott valósággal, valamint a ténnyel,
hogy az „új világ” korántsem tér el annyira Európától, és az „amerikai álom”
nem mindenki számára jelentheti ugyanazt. Tovább súlyosbította a helyzetet,
hogy ugyan a polgárháború papíron felszabadította a korábban rabszolgasorban
élőket, de a feketék számára a gazdasági elnyomás, kirekesztettség továbbra is
mindennapos volt, sőt, e társadalmi csoportokkal szembeni radikális megnyilvánulások is jellemzőek maradtak. A kirekesztett társadalmi csoportok – és ide
tartoztak az új bevándorlók, elsősorban Kelet- és Közép-Európából – a nagyvárosok és ipari centrumok szegénynegyedeiben telepedtek le, önálló csoportjaikat
fenntartva. Miközben az ipari centrumok munkaerőigénye szükségessé tette ezt
az irányú városiasodást, a társadalmi intézmények nem tudták kezelni a súlyosbodó és élesedő problémákat. Ezért nem meglepő, hogy számos esetben erőszakos tüntetésekre és lázadásokra került sor a nagyvárosokban.67
A liberális állam, amely kivonul a társadalom mindennapjaiból és egyfajta éjjeliőrszerepet tölt be, nem volt képes megbirkózni a növekvő gazdasági és
társadalmi ellentétekkel. A roosevelti New Deal nem csupán a világgazdasági
válságból igyekezett az Egyesült Államokat kikormányozni, hanem az állam szerepének növelésével a gazdasági és társadalmi problémák megoldására is intézményes megoldást keresett. Ugyan a program nem jelentett megoldást minden
társadalmi csoport számára, de el kell ismerni, hogy a második világháborúból egyértelműen szuperhatalomként kikerült Egyesült Államok polgárai egyre szélesebb körének adatott meg, hogy a gazdasági fellendülés előnyeit élvezze.
A hidegháborús szembenállás, az ország gazdasági szuperhatalma ellenére, a társadalom fejlődésére is rányomta a bélyegét. A megváltozott ideológia manicheus
gondolkodásban nyert teret, ami a McCarthy-éra erőszakos, már-már a boszorkányüldözések erkölcsi szintjét súroló kommunizmusellenességében nyilvánult
meg, és a nemzet túlélését helyezte minden fölé.68
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 rre jó példa az 1929-ben kibontakozott világválság, de a kivételesség mítoszát gyengítették
E
azok a társadalmi problémák is, amelyek megkérdőjelezték a fejlődés és lehetőség mindenki
számára adott voltát.
A teljesség igénye nélkül: New Yorkban 1900-ban, 1910-ben országszerte, Philadelphiában
1917-ben és 1919-ben országszerte munkástüntetések voltak.
Talán erőltetett, de érdekes párhuzam a 2001 utáni nemzetbiztonsági intézkedések logikájával összehasonlítani a korszakot.
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A szegénység és kirekesztettség továbbra is jelen volt, sőt felerősödött az 1950es évek végére. Ennek köszönhető, hogy az 1960-as évek amerikai elnökeinek egyik
legfontosabb prioritása volt a társadalmi különbségek csökkentése és lehetőség
szerint azok megszüntetése. Mindez a johnsoni „nagy társadalom” koncepcióban
csúcsosodott ki, amely a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a feketék társadalmi helyzetének javítását volt hivatott szolgálni. A polgárjogi mozgalmak optimizmusát és a program erejét jelentősen csökkentették a vietnami háború össztársadalmi és nem utolsósorban gazdasági következményei. A polgárjogi mozgalmak
ugyan végső soron elérték az intézményes kirekesztés tilalmát kimondó és a diszkrimináció megszüntetésére törekvő különböző törvények megalkotását, valamint
azok érvényesítését. A társadalmi problémák azonban nem tűntek el, és a relatív
gazdasági hanyatlás az 1970-es években további kérdéseket vetett fel. Később, a
reagani neoliberális (neokonzervatív) gazdasági filozófia az állam szerepét újra
háttérbe szorította, teret engedve a szabad versenynek. A reagani gazdaságpolitika
egyben azt is célozta, hogy az Egyesült Államok növelje világpolitikai, világgazdasági hatalmát a Szovjetunióval szemben, amely politika végül az Egyesült Államok
„győzelmét” hozta a hidegháborúban. Az amerikai gazdasági növekedés optimizmusát fokozta a gazdasági vezető szerep megkérdőjelezhetetlensége és a high-tech
iparágak tekintetében tapasztalható rohamos növekedés, ami elsősorban az informatika területén volt szembetűnő.
Az évezred utolsó éveiben azonban átmeneti gazdasági lassulást tapasztalhattunk
az ún. dot.com lufi kipukkanása, vagyis a túlárazott részvények esése miatt. Ez a clintoni periódus töretlen növekedését akasztotta meg, már jelezve azokat a problémákat,
amelyek végül 2008-ban csúcsosodtak ki. A világgazdasági válság előszele már érződött a 2000-es évek növekvő eladósodása miatt, és elsősorban az építőiparban, a lakáspiacon kialakult pénzügyi lufi tette még súlyosabbá. 2008 októberében a New York-i
tőzsde összeomlott, számos amerikai nagybankot és pénzügyi szolgáltatót a csőd
szélére sodorva. A válság később a teljes gazdaságra tovagyűrűzött.69 Barack Obama
2009-ben nehéz gazdasági feltételek mellett foglalta el az elnöki széket, programjának
fő fókusza a gazdaság talpra állítása volt. A dupla számjegyűvé vált munkanélküliség leküzdése a kisebb eredmények ellenére nem lett sikeres, de az amerikai adósságállomány és az állandó költségvetési hiány lefaragása is csak rendkívül fájdalmas és
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 legnagyobb amerikai cégek is csak az állam milliárdos gyorssegélye miatt nem mentek
A
tönkre, ez alól a Lehman Brothers kivételt képez. A sok amerikainak munkát adó és az északi gyári övezetek/városok jelképének számító autóipar is csak állami segítséggel maradhatott életben: mind a General Motors, mind pedig a Chrysler tipikus példái ennek. Érdekes
megemlíteni a válság tovagyűrűző és hosszú távú hatását, hogy az amerikai autóipar egyik
fellegvárának számító Detroit 2013 júliusában hivatalosan bejelentette fizetésképtelenségét.

53

Regionális tanulmányok
politikailag is drága70 lépések segítségével indult el. Az amerikai társadalomnak még
ki kell bírnia, hogy a központi költségvetési kiadásokat trillió dollárt meghaladó mértékben kell lefaragni a következő tíz évben. Ennek hatásai ma még kiszámíthatatlanok, de mindenképpen a végsőkig feszítik a társadalom tűrőképességét.
Az amerikai politikai rendszer
Talán nincs másik ország a világon, amely tradícióit ilyen mértékben meghatároznák a politikai intézményei. Az amerikai politikai rendszer az egyik legfontosabb
ismérve az amerikaiságnak. Az intézmények, legfőképp az 1787-ben elfogadott
alkotmány, az alkotmányos jogokat bővítő, 1789-ben elfogadott Jognyilatkozat71
alapján kialakított rendszer az élet mindennapjait, így az Egyesült Államok fejlődését is áthatja. Állampolgárai egyfajta bensőséges viszonyt alakítottak ki ezekkel a dokumentumokkal, amelyek a mai napig iránymutatásként szolgálnak, és
tartalmazzák azokat az örök érvényű értékeket, amelyekhez az Egyesült Államok
igazodik. A politikai rendszert az alapító atyák a republikanizmus hagyományait kialakítva fektették le. E rendszer – az amerikaiság más dimenzióihoz hasonlóan – a különállás, az eltérés és a különlegesség eszményéből táplálkozik.
Fenntartása, védelme, majd egy idő után annak terjesztése az Egyesült Államok
sajátos stratégiai prioritásává vált. Az alapító atyák kezdeti félelmei és az európai
tapasztalatok mind arra ösztökélték az intézményrendszer megálmodóit, hogy a
politikai hatalom koncentrációját, vagyis a túlhatalmat intézményesen kontrollálni lehessen.72 Ennek megfelelően az alkotmányban is kínosan ügyeltek arra,
hogy az elnök, de tulajdonképpen semelyik politikai szereplő ne válhasson túl
dominánssá.
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 republikánusok már 2010-ben többségbe kerültek az időközi választásokon a KépviselőA
házban.
A Jognyilatkozat (Bill of Rights) az alkotmányhoz fűzött első tíz kiegészítés összefoglaló neve.
A kiegészítések szükségességét az alkotmánnyal szemben megfogalmazott, főleg antiföderalista aggályok indokolták, így alkotmányos alapértékekké váltak a személyes szabadságok,
amelyek az állam hatalmával szemben jelennek meg. Így került az alkotmányos jogok közé
a vallásszabadság, a szólásszabadság vagy a fegyverviselés joga.
Az első kvázialkotmány, a Konföderációs cikkelyek elégtelenségét pont az jelentette, hogy túl
kis hatalmat adott a központi kormányzat kezébe.
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Az amerikai intézményrendszer sajátossága a külpolitika szempontjából, hogy
kívülről nézve kivételesen központosítottnak tűnik.73 Valójában persze összetettebb a kép. A hatalmi ágak egyensúlya és szétválasztása – ami az amerikai intézményrendszer lelke – a külpolitika terén is működik, habár igaz, hogy a külügyekben az elnök különösen széles jogkörökkel rendelkezik, és az alkotmány elfogadása
óta ezek a jogkörök bizonyos szempontból még bővültek is.74 Főleg a második világháború után irányították a külvilág felé aktív elnökök az Egyesült Államokat.75
Azért, hogy pontosan megértsük az elnöki hatalom növekedését, el kell választani a formális, azaz az alkotmányból levezethető jogokat, és az informális, az
elnöki intézmény evolúciójából fakadó hatalmat.
Az alkotmány alapján az elnöki hatalomnak hat forrása van:
1) Az elnök a végrehajtó hatalom feje, vagyis a külpolitikai döntéshozatalban közvetlenül részt vevők – a Külügyminisztérium, a Védelmi
Minisztérium, de a hírszerzés is – a Fehér Háznak jelentenek.
2) Az elnök az államfő, vagyis ő a szimbolikus megtestesítője az Egyesült
Államoknak.
3) Az elnök a hadsereg főparancsnoka. Az alkotmány világosan a
Kongresszus hatáskörébe utalta a háború indításának jogát, de az elnöki pozíció evolúciója során a döntéshozatali jogok sora ebből a szempontból is a Fehér Házra szállt, és az elnök sokszor egyedül dönthet az
amerikai hadsereg külföldön való bevetésének kérdésében is.76
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 mikor azt vizsgáljuk, hogy az Egyesült Államok miért tett valamit a külpolitikájában, igen
A
gyakran, tévesen szinonimaként említjük, hogy Washington mit tett (vagyis a kormányzat),
illetve igen gyakran, hogy az elnök miért döntött így.
Mindennek az oka, hogy az alapító atyák – az akkori állampolgárok véleményével összhangban – a külpolitikát nem tartották a legfontosabb területnek, és az egyébként mérnöki
precizitással kiegyensúlyozott elnöki hatalmat nem ugyanolyan pontosan korlátozták a külpolitika, mint a belpolitika területén.
A Kongresszus részéről az 1970-es években – a vietnami háború hatására – volt egy kísérlet
az elnöki hatalom korlátozására, de 2001 után az elnöki hatalom megint dominánsabbnak
tűnik. Érdekes, hogy sem George W. Bush, sem Barack Obama nem kért kongresszusi jóváhagyást katonai missziójához (utóbbi a líbiai beavatkozáshoz).
Ezt próbálta korlátozni a Kongresszus 1973-ban a „War Powers Resolution” elfogadásával.
De annak ellenére, hogy az elnökök a Kongresszus áldását keresik egy-egy katonai beavatkozáshoz, a döntések a Kongresszus nélkül születnek. Számtalan példa közül ki lehet emelni a formális hadüzenet nélkül indított missziókat Koreában, Dominikában, Grenadában,
Panamában, Boszniában, Koszovóban, Irakban vagy 2011-ben Líbiában.
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4) Az elnök a főtárgyaló a külföldi partnerekkel, és aláírhat nemzetközi
szerződéseket.77
5) Az elnöknek joga van más államokat elismerni, illetve nem támogatni
a nemzetközileg is elfogadott kormányt.78
6) Továbbá az elnök kinevezheti a kulcspozíciókban szolgálókat.79
Az elnök hatalmát növelik az alkotmányban ugyan nem lefektetett, de az elnöki hatalom evolúciójával kialakult gyakorlatok:
Az elnök egy személyben testesíti meg az Egyesült Államokat, így bármely
lépése látványosabb, és ténylegesen képes kijátszani a „vezér” szimbolikus kártyáját a Kongresszussal szemben.
1) Az Egyesült Államok vezetőjeként az elnök megkérdőjelezhetetlen
előnnyel rendelkezik, hogy a médián keresztül elérje az állampolgárokat és befolyásolja a közvéleményt.
2) Az elnök világpolitikai vezetőként és a diplomácia fejeként szintén az
erős pozíció jelképe.
3) Végezetül, az elnök a nevéhez fűződő doktrína kialakításával és kihirdetésével sajátos, látható képet tud adni a külpolitikai törekvéseinek.
Természetesen az elnöki hatalom is számos korláttal rendelkezik:
1) Semelyik elnök nem vonatkoztathat el az előző adminisztráció által
folytatott külpolitikától, és sok esetben folytatnia kell azt.80
2) A bürokrácia „nehézkedése” mindig korlátokat szab az elnöki hatalomnak. Még ha a kulcspozíciókba a saját embereit is ülteti, a bürokrácia mérete állandó belső küzdelmet jelent, mind a döntéshozatal, mind
azok kivitelezése során.
3) Az elnök ugyan kinyilváníthat világos célokat, de van, hogy azokat
nem lehet teljesíteni.81
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 alán ez a leggyengébb elnöki jogkör, elég csak Wilson sikertelenségére gondolni: a NemzeT
tek Szövetsége és a versailles-i békerendszer szenátusi ratifikációjának kudarcára. De ugyanez történt a Kyoto-protokoll esetében.
M
 int történt ez Kína esetében 1949 és 1972 között.
Az amerikai nagykövetek átlagosan 30%-a nem a Külügyminisztérium kötelékéből kerül
ki, hanem az elnök közvetlen kinevezettje. Például olyanok, akik sokat segítettek az elnök
választási kampányában.
Barack Obama ugyan az elnöki kampánya során az Egyesült Államok katonai misszióinak
átalakítását és leépítését ígérte, de megörökölte mind az afganisztáni, mind az iraki szerepvállalást, amelyeket nem hagyhatott figyelmen kívül.
Barack Obama például e sorok lezárásáig még mindig nem tudta megoldani a guantanamói
fogolytábor kérdését.
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4) Az elnök kezében túl sok ügy fut össze, hogy mindegyikkel egyforma
mélységben legyen képes foglalkozni, így egyéni döntésén múlik, hogy
mi kerül a prioritások közé.
5) A választási rendszer sajátosságai is korlátozzák az elnöki külpolitikai
célok kiválasztását és azok végrehajtását is, hiszen a választásokat nem
lehet sikeres külpolitikával megnyerni, ha az elnök nem koncentrál a
belpolitikai problémákra.82
Az elnök az, aki meghatározza a külpolitika irányvonalát, kialakítja a hangsúlyokat, de semelyik elnök nem képes rá, hogy a döntéshozatal minden szintjét ellenőrizze és a végrehajtást folyamatosan felügyelje.83 Ebből a szempontból
kiemelkedő jelentősége van a végrehajtás különböző szintjén elhelyezkedő intézményeknek és kormányzati szerveknek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben,
a döntéshozatali folyamatban is részt vesznek, befolyásolják azt. Az 1947-ben
elfogadott nemzetbiztonsági törvény világos struktúrát adott a külpolitikai döntéshozatal és végrehajtási folyamat koordinálása szempontjából, és összeköti
a különböző kormányzati szerveket, a végső felelősséget az elnök kezébe adva
a külpolitikai kérdésekben. A kialakult kormányzati intézményközi rendszer
Truman óta olyan stabillá vált, hogy egyik elnök sem változtatta meg.84
A Nemzetbiztonsági Tanács a kormányszervek közötti koordináció tetején
helyezkedik el. Szerepét, működését, sőt a tagjait is világosan meghatározza a
nemzetbiztonsági törvény.85 A Nemzetbiztonsági Tanács szigorúan csak tanácsadó testület az elnök mellett, semelyik kérdésben nem hoz formálisan döntést.
A Nemzetbiztonsági Tanács munkájának gördülékenységét számos formáció segíti. 1989-ben George H. W. Bush létrehozta:
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 külpolitikájában viszonylag sikeres és hivatalban lévő George H. W. Bush ellenében
A
– a belső ügyekkel, a gazdaság fejlesztésével kampányoló – Bill Clinton elnyerte az elnöki
széket az 1992-es választásokon.
T
 együk hozzá, hogy egy demokráciában mindez nem is lenne szerencsés.
Ugyan George W. Bush 2001-ben létrehozta a Belbiztonsági Tanácsot (Homeland Security
Council), de az alapstruktúra nem változott, hanem kiegészült. Barack Obama ajánlást írt
alá, hogy a Belbiztonsági Tanácsot és a Nemzetbiztonsági Tanácsot összevonják a Nemzetbiztonsági Testületbe, de a két intézmény mai napig párhuzamosan működik.
Négy tagja: az elnök, az alelnök, a külügyminiszter és a védelmi miniszter, emellett állandó
tanácsadója a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója, 2004 óta a Nemzeti Hírszerzési
Hivatal igazgatója, a Vezérkari Főnökök Egyesített Tanácsának elnöke, valamint az elnök
meghívására a hagyományok szerint a nemzetbiztonsági tanácsadó, a Fehér Ház kabinetfőnöke, valamint az Egyesült Államok Információs Hivatalának igazgatója. Az adott ügytől
függően számos más pozíciót betöltő személy is tag lehet.
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1) A Vezetők Bizottságát,86 amely gyakorlatilag a Nemzetbiztonsági
Tanácsnak felel meg, azzal a fontos különbséggel, hogy az elnök nincs
jelen, így azt a nemzetbiztonsági tanácsadó vezeti.
2) A Helyettesek Bizottságát, amelyet a nemzetbiztonsági tanácsadó helyettese elnököl; a Vezetők Bizottsága tagjainak helyetteseiből áll, és mélyebben vizsgálja meg azokat a kérdéseket, amelyek magasabb szintre
kerülnek.87
3) A fentebb említett szintek munkáját a különböző koordinálóbizottságok támogatják, amelyek adott témák szerint meghívott és állandó
szakértők segítségével segítik a megfelelő döntések meghozatalát.
A kormányszervek közötti koordináció csak elősegíti az összhang fenntartását a végrehajtó ügynökségek (minisztériumok) között, de az adott politikaterület tekintetében gyakorlatilag a végrehajtó ügynökségek látják el a mindennapi
feladatokat:
1) A Külügyminisztérium88 eredeti célja alapján az Egyesült Államok kül
politikájának legfontosabb végrehajtója, sőt irányítója volt. Az ország
világpolitikai szerepének növekedésével azonban a minisztérium fo
kozatosan veszített mozgásteréből, és az elnökök a hidegháborútól
kezdve állandó jelleggel dominálni próbálták a külpolitikát. A minisztérium szerepe mindig nagyban függött attól, hogy ki a vezetője,
hiszen a külügyminiszter a Nemzetbiztonsági Tanács állandó tagja.89
A Külügyminisztérium hivatalai lefednek minden funkcionális és
földrajzi területet, amelyek az Egyesült Államok külpolitikájában megjelennek, ezenfelül a minisztérium irányítja a diplomáciai testületet,
amely mai napig kissé elkülönül magától a hivatali apparátustól.
2) A Védelmi Minisztérium90, a Pentagon, messze a legnagyobb önálló költségvetéssel rendelkező végrehajtó ügynökség az amerikai
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 rincipals Committee. Nincs elfogadott magyar fordítása az intézménynek. 1989 előtt is
P
van példa ezen intézmény működésére, például a Kennedy által, a kubai rakétaválság idején
összehívott Végrehajtó Tanács.
Az intézmény igen befolyásos, hiszen alakítani tudja a külpolitikai kérdések napirendjét a
felsőbb szinteken. Legjobb példa erre Paul Wolfowitz, aki védelmiminiszter-helyettesként
jelentős befolyással bírt az iraki amerikai beavatkozásról való döntésben.
Department of State.
Hillary Clinton külügyminisztersége alatt a minisztérium jelentősen javította a pozícióját
a külpolitikai döntéshozatali folyamatban, és speciális kérdések, mint az energiabiztonság
vagy a demokratikus átalakulások és a civil társadalmak fejlődésének elősegítése is a minisztérium önálló hatáskörébe kerültek. John Kerry miniszterségével a minisztérium sajátos
arculatát a gazdaság és a diplomácia összehangolásában lehet megjelölni.
Department of Defense.
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kormányzati rendszeren belül.91 A minisztérium legfőbb alapelve a
hadsereg civil kontrollja. Az egységes Védelmi Minisztérium létrehozásának a célja 1947-ben az volt, hogy egyetlen minisztérium kontrollálja az Egyesült Államok védelmével kapcsolatos minden ügyet.
A Pentagont igen gyakran a legfontosabb kormányszervként tartják
számon, a Külügyminisztérium befolyását is meghaladva. A miniszter tagja a Nemzetbiztonsági Tanácsnak, és olyan kérdésekben rendelkezik döntő befolyással, mint hogy az Egyesült Államoknak egyes
esetekben érdemes-e, illetve lehetősége van-e fegyveres beavatkozást
végrehajtani.92
3) A Hírszerző Közösség 17 egymástól függetlenül működő szövetségi szervezetet93 foglal magába, és talán a legvitatottabb a megítélése a
végrehajtó ügynökségek sorában. Számos kritika érte a hatékonyságát,
és a tényleges együttműködés mértékét akár a különböző szervek, de
a többi ügynökség vagy a Fehér Ház vonatkozásában is.94 2004-óta a
Nemzeti Hírszerzési Hivatal igazgatója a közösség vezetője, a posztot
előtte hagyományosan a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója töltötte be.95
4) A külpolitika tekintetében az 1990-es években kiemelkedő szervvé vált a Nemzetgazdasági Tanács is, amelyet 1993-ban Bill Clinton
hívott életre, és az Egyesült Államok külgazdasági lépéseit igyekszik
összhangba hozni a belső gazdasági szükségletekkel, a fejlődés és jólét
növelésének céljával.
91
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 2012-es költségvetés a becslések és a Védelmi Minisztérium adatai alapján 553 milliárd
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amerikai dollár volt. A megszorítások értelmében 2013-tól évente 50 milliárddal kell kevesebbet költeni. Az összeg így is a teljes kormányzati költségvetés közel 20%-a.
A miniszter személye tovább növelheti a minisztérium befolyását, erre jó példa Donald
Rumsfeld döntő szerepe a Bush-adminisztráció külpolitikájában. (A korszak döntéseinek
mechanizmusáról bővebben lehet olvasni: Bush, 2011. Lásd az irodalomjegyzéket.)
A Hírszerző Közösségbe tartozik: a légierő hírszerzése, a hadsereg hírszerzése, a Központi
Hírszerző Ügynökség, a parti őrség hírszerzése, a Védelmi Hírszerző Ügynökség, az Energia Minisztérium hírszerzése, a Belbiztonsági Minisztérium hírszerzése, a Külügyminiszté
rium hírszerzése, a Pénzügyminisztérium hírszerzése, a Drogellenes Hivatal hírszerzése,
a Központi Nyomozó Iroda, a haditengerészet hírszerzése, a tengerészgyalogság hírszerzése,
a Nemzeti Térképészeti Hírszerző Ügynökség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség, a Nemzeti
Felderítési Iroda és a Nemzeti Hírszerzési Ügynökség igazgatójának hivatala.
A legszembetűnőbb példa a hírszerzés kudarcára, hogy a rendelkezésre álló információk
ellenére nem voltak képesek megjósolni a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat.
Az utóbbi továbbra is más végrehajtó ügynökségtől független, de a közösség tagjai a különböző minisztériumokhoz tartozó hírszerző egységek, amelyek sorából egyértelműen kiemelkednek a Védelmi Minisztériumhoz tartozó szervek.
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5) A Belbiztonsági Minisztériumot 2002-ben, a terrortámadások után
hozták létre, azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok biztonságának
belső dimenziói szempontjából a számos, közel ötven különböző kormányzati szervet koordinálja, és azokat a más szövetségi szervezetek,
minisztériumok működésével és céljaival is összhangba hozza.96
A kormány hatásköreivel párhuzamosan – az alkotmány értelmében –
a Kongresszusnak kiemelkedő szerepe van a külpolitika irányításában, akkor is,
ha hagyományosan a végrehajtó hatalomnak tulajdonítják a fontosabb szerepet
a külpolitika irányításában. A Kongresszust a 435, két évre választott képviselő
házi tag és az államonként két szenátor, azaz a 100 tagú Szenátus alkotja.
A Kongresszus, még ha nem is rendelkezik végrehajtó hatalommal, képes a külpolitikát alakítani és befolyásolni, mert:
1) a Kongresszus fogadja el a törvényeket és
2) a költségvetést;
3)	a Szenátus iktatja be a külpolitikai pozíciók betöltőit, a minisztereket és
a nagyköveteket is;
4)	a Kongresszus felügyeli a végrehajtó szerveket, hogy azok a létező törvények szellemében működnek-e;
5)	a Szenátus rendelkezik a hadüzenet kihirdetésének kizárólagos jogával,
6)	valamint a Szenátus minősített többségének jóváhagyása kell minden
nemzetközi szerződés ratifikációjához.
A hivatalos intézményeken és szerveken felül számos informális intézmény,
szerv és folyamat is befolyásolja az amerikai külpolitikai döntéshozatalt. A külpolitika kapuőreinek tartott érdek- és lobbicsoportok egyszerre rendelkeznek közvetlen kapcsolattal a végrehajtó és a törvényhozó hatalom felé, így megjelenítve
a partikuláris érdekeket a külpolitikai döntéshozatalban.97 Az intézményesült
lobbitevékenység mellett kiemelkedő befolyásoló szerepe van a közvéleménynek
is az Egyesült Államok külpolitikai döntéshozatalára. A média fejlődése jelentősen átalakította a végrehajtó hatalomnak a közvélemény erejére vonatkozó
elképzeléseit. Az ún. CNN-hatás külpolitikai döntések meghozatalához járult
hozzá. Annak ellenére, hogy a szélesebb közvéleményt a külpolitikai kérdések
kevésbé érdeklik, a média alakítani tudja – a közvélemény erejére támaszkodva –
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 minisztérium irányítása alá tartozó kiemelkedő szövetségi szerv a Szövetségi Nyomozó
A
Iroda.
Közismert, habár a valóságos erejüket eltúlzó képzetek alakultak ki a többi között a védelmi
ipari lobbi vagy az izraeli lobbi működésével kapcsolatban.
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a külpolitikai napirendet,98 a külpolitikai döntéshozatalt transzparensebbé teszi,
és a döntéshozók figyelmét is felhívja, hogy minden döntést felelősségteljesen
kell meghozni, mert a későbbiekben bárki számon kérhetővé válhat.
Amerika és a világ
Az Egyesült Államok vitális érdeke, hogy minden, a területe ellen irányuló támadást kivédjen, az ország jólétét növelje és megőrizze hatalmát a világban.
Az érdekei alapján megfogalmazott és kivitelezett külpolitikája gyakran járulékosan a világ működésének átalakításához vezetett, miközben a szövetségesek
számára egyértelműen pozitív hozadéka volt, mint a biztonsági garancia vállalása vagy a nyugati értékek terjesztése Washington részéről. A vezető pozíciót a belső feltételek segítették elő, és ma éppen ilyenek korlátozzák némileg az
Egyesült Államokat abban, hogy abszolút hegemónként tevékenykedjen a világban. Amerika hanyatlásáról továbbra sincsen szó, mert ugyan regionálisan
felemelkednek(tek) államok, amelyek elsősorban gazdasági kihívóként jelennek
meg, de az amerikai dominancia megszűnéséről még évtizedekig a legpesszimistább jóslatok alapján sem beszélhetünk. Az „amerikai hegemónia” az elmúlt száz
évben azokon a Washington által szorgalmazott és létrehozott nemzetközi politikai és gazdasági intézményeken alapult, amelyek a rendszer stabilitását fenntartották, de egyben az Egyesült Államok hatalmát is limitálják.
Az Egyesült Államok a 20. századra emelkedett egyértelműen a nagyhatalmak sorába, de az első világháborús beavatkozás után a világpolitikai aktivitása
átmenetileg csökkent. A második világháború után a helyzet annyiban különbözött, hogy az ország nem vonult vissza részlegesen sem a világpolitikától, és
globális jelenléte fokozatosan a Szovjetunióval szemben kialakult hidegháborús
ellenállásban öltött testet. A bipoláris szembenállás egyben azt is jelentette, hogy
az Egyesült Államok ugyan a világ vezető szuperhatalmává vált, de befolyása
elsősorban a nyugati világra terjedt ki.
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 z Almond–Lippmann konszenzus elfogadott politikaelméleti teória, amely értelmében a
A
közvélemény túlságosan változékony és kiszámíthatatlan, ezért arra nem lehet külpolitikai
döntéseket alapozni.
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A „meghívásos birodalom” eszméje legitimálta99 az amerikai jelenlétet elsősorban Európában,100 de az érdekszférájához tartozó régiókban is. A nemzetközi jelenlét a hidegháború kezdetén új intézményrendszert követelt, amelyet a Trumanés Eisenhower-adminisztrációk építettek ki. Kialakultak a szövetségi rendszerek,
amelyek sorából kiemelkedik az 1949-ben létrehozott NATO, első példájaként annak, hogy Washington békeidőben is katonai szövetség tagja lehetett.101 A NATO-n
felül, a „Dulles-i paktománia” szellemében az Egyesült Államok számos szövetséget alakított ki, amelyek egyszerre több célt is szolgáltak. Egyrészt intézményes
lehetőséget nyújtottak az amerikai katonai jelenlét igazolására, és a Szovjetunió feltartóztatásának, gyakorlatilag bekerítésének regionális eszközei is voltak. Másrészt
az USA az intézményeken keresztül befolyásolni tudta a szövetségeseit, illetve
érvényesíthette a Washingtonban megfelelőnek tartott világrend kialakulását és
működését. Ez a világrend – elsősorban természetesen a nyugati érdekszférában –
egyszerre épült az amerikai gazdasági fölényre, az amerikai kultúra terjedésére
– vagyis a „puha hatalom” megnyilvánulására – és végső soron az elképesztő katonai fölényre, amely megkérdőjelezhetetlen volt, sőt maradt a mai napig is.102
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 nyugati világ számára az Egyesült Államok jótékony hegemónként elengedhetetlen bizA
tonsági garanciákat nyújtott. Így habár természetesen voltak ellenérzések az amerikai befolyás jelenléte miatt (például De Gaulle Franciaországa mindig fenntartásokkal kezelte az
amerikai külpolitikát), azt végérvényesen senki nem kérdőjelezte meg a nyugati világban.
A jelenleg megnyilvánuló új amerikai külpolitikai stratégia, az Ázsia felé fordulás pont az
európai jelenlét rovására nyilvánul meg. Az érdekessége, hogy ugyan az európai vezetők
néha megkérdőjelezték az amerikai katonai jelenlét szükségességét Európában a hidegháború után, az új külpolitikával párhuzamosan eszközölt csapatkivonások miatt Európa
egységesen gondolkodott el, hogy az amerikai jelenlét csökkenése egyben az európai biztonság csökkenésével is együtt járhat.
A NATO keretei között az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét talán az első
NATO-főtitkár, Lord Ismay legendássá vált mondata ideologizálja legjobban, amikor a szövetség legfontosabb céljaként az oroszok kívül tartását, az amerikaiak bent tartását és a németek lent tartását jelölte meg. Mindez gyakorlatilag közös platformra helyezte az Egyesült
Államokat és a nyugat-európai szövetségeseket, akik tisztában voltak vele, hogy a szovjet
fenyegetés ellen az amerikaiak az egyetlenek, akik igazán védelmet jelenthetnek, és nem
kimondottan, de a történelmi tapasztalatok miatt Németország túlzott megerősödése is
félelmeket keltett. Nem véletlen, hogy az NSZK „újrafegyverzése”, vagyis a NATO-hoz való
csatlakozása hosszú folyamat volt, és igen éles viták előzték meg.
Ez a fölény azonban nemcsak az amerikai érdekeket szolgálta, hanem járulékosan előnyökkel járt szövetségesei számára is. Azaz a „jótékony hegemón” ténylegesen szükséges
védelmet biztosított szövetségesei számára, akik így képesek voltak gazdasági és társadalmi fejlődésükre koncentrálni, és a hidegháború alatt a jólét soha nem tapasztalt szintjét
érhették el. Ez nem csak Európára igaz, elég, ha Dél-Koreára gondolunk, amely a háború
után egy tipikus alulfejlett ország volt, míg a hidegháború végére ázsiai szinten gazdagnak
számított, a mai fejlődés eredményei pedig szembetűnőek, és ennek egyik faktora az amerikai védőernyő.
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A kialakult rendszer alapjaiban remegett meg a Szovjetunió hatalmának
visszaszorulásával, végül bukásával és a hidegháború végével. 1989 után nem csak
az Egyesült Államok hagyományos szövetségesei tekintettek úgy Washingtonra,
mint az egyetlen erőre, amely képes gyors változást, fejlődést és jólétet hozni
az átalakuló országokban. E radikális és gyors változás azonban nem feltétlenül
volt az Egyesült Államok érdeke, amely az unipoláris pillanatban még nem volt
felkészülve rá, hogy a világot egyedül „kormányozza”, annak minden politikai,
gazdasági és társadalmi következményét vállalni tudja. Mindez magyarázza,
hogy a hidegháború utáni – id. Bush, Clinton, ifj. Bush és Obama – adminisztrációk mindegyike egyszerre követett realista és liberális intervencionista politikát.
Washington nem vonult vissza a világpolitikától, de nem is viselkedett globális csendőrként.103 Politikájában a wilsoni retorika megfelelően egészítette ki a
kissingeri realizmus pragmatikus hozzáállását.
A hidegháború után a nemzetközi rend alapjaiban változott meg, ami a hidegháborús reflexek és igények alapján kialakított nemzetközi intézmények/
szervezetek létét is megkérdőjelezte. Az Egyesült Államoknak ebben az új környezetben kellett berendezkednie arra, hogy továbbra is megőrizze vezető szerepét, miközben az „új típusú kihívásokra” – mint a terrorizmus vagy a tömegpusztító fegyverek terjedése – is hatékony választ kellett találnia.
Az amerikai politikai eliten belül fokozatosan megerősödött az ún. neokonzervatívok csoportja, akik ugyan már a 1990-es évek elejétől jelen voltak, de
meghatározóvá a 2000-es években váltak. A neokonzervatív logika alapján az
Egyesült Államoknak joga, sőt kötelessége, hogy a nemzetközi rendszer és végső
soron saját nemzeti biztonságát úgy garantálja, hogy akár katonai eszközöket is
alkalmazva jelen legyen a világban, és azt az amerikai érdekeknek megfelelően
alakítsa. Végül ez az amerikai liberális értékek aktív terjesztésével kapcsolódott
össze 2001 után a Bush-adminisztráció külpolitikájában. Azonban, a neokonzervatív momentum sem maradt tartós. Miután az ez irányú politika inkább relatíve
csökkentette az Egyesült Államok biztonságát (sőt, alapvetően negatívan befolyásolta az Egyesült Államokról alkotott képet a világban), már George W. Bush
visszatért a pragmatikus és realista külpolitikához. Ebből a szempontból Barack
Obama nem jelentett gyökeres változást elődjéhez képest, mikor külpolitikai
céljaként reálisan elérhető eredményeket jelölt meg, és „vonakodó realistaként”
látszólag az Egyesült Államok állandó/aktív külpolitikai jelenlétét igyekezett
csökkenteni. Az új politika korántsem a vezetői szerep feladását jelenti, hanem
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 különböző intervenciók ugyan elsősorban az Egyesült Államok által vallott értékekkel
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voltak összhangban, de Washington soha nem döntött egy-egy beavatkozás mellett egyszerűen csak ideológiai indokok alapján.
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pont annak megőrzését igyekszik biztosítani azon keresztül, hogy megújítani célozta kapcsolatait mind a kihívóival – mint Oroszország és Kína –, mind pedig a
szövetségeseivel. Reagálva a világpolitika és világgazdaság változásaira, az Ázsia
felé fordulás az Obama-kormányzat számára reális mérlegelés eredménye volt.
Retorikájában az Egyesült Államok hangsúlyozza, hogy mindez nem Európától
való elfordulást jelent, de be kell látni, hogy az amerikai figyelem – tekintetbe
véve a költségvetési megszorításokat is – mindenképpen csökkenni fog mind
Európa, de elsősorban a Közel-Kelet vonatkozásában.
A politika törvényszerűségein felül a gazdasági feltételek gyökeres megváltozása és a gazdasági folyamatok világméretűvé válása soha nem látott mértékben
tette érzékennyé és sebezhetővé az Egyesült Államokat.104 Hosszú évtizedeken
keresztül az USA a saját értékei alapján és érdekeinek megfelelően – részben a
nemzetközi intézményeken keresztül – volt képes befolyásolni a világgazdaság
szabályait, 1989-ig elsősorban a nyugati érdekszférában, de a hidegháború után
általánosan a világban is. Mára azonban az unipoláris pillanat gazdasági szempontból mindenképpen elmúlt, és az Egyesült Államok egyedüli gazdasági vezető szerepe megkérdőjeleződött.105 Az amerikai nyitottság terjesztése nem hiteles
a különböző gazdasági válságok, de elsősorban a 2008-ban kibontakozott pénzügyi világválság tapasztalatai miatt. Egyértelmű, hogy a világ jelentős része nem
nyitott a liberális gazdasági elvek átvételére, és az alternatív gazdasági stratégiák
sikeresnek, sőt sok esetben sikeresebbnek tűnnek Ázsiában, Afrikában, de még
Latin-Amerikában is. Az Egyesült Államokra már gazdasági szempontból sem
mint a Bretton Woods-i rendszer „felelősségteljes részvényesére” tekintenek.
Mindezek ellenére az Egyesült Államok világpolitikai befolyásoló ereje továbbra is megkérdőjelezhetetlen, és továbbra is a világ vezető katonai, politikai,
gazdasági hatalma. A kérdés nem az, hogy elveszíti-e ezt a szerepet a közeljövőben, hanem hogy milyen eszközökkel kívánja megtartani, és mennyire képesek a versenytársak felzárkózni. Ezzel párhuzamosan kérdés, hogy az Egyesült
Államok milyen stratégiát választ, hogy önmaga – elsősorban gazdasága – megerősítését elérje. A világ számára sem közömbös, hogy a „jövő Amerikája” elzárkózó nagyhatalom vagy a globális problémák megoldására továbbra is törekvő
„jótékony hegemón” lesz.

104
105

 indezt Washington nem hagyhatta figyelmen kívül, amit jól jellemez John Kerry amerikai
M
külügyminiszter mondata, amelyben miniszteri szerepfelfogását jellemezve kijelentette,
hogy a mai világ diplomáciája a gazdaság.
A jelenlegi trendekből következtetve Kína 2025-re utolérheti az Egyesült Államokat a gazdasági teljesítmény tekintetében.
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A POSZTSZOVJET TÉRSÉG
Természet- és társadalomföldrajzi jellemzők
Az egykori Szovjetunió hatalmas kiterjedéssel bírt, mintegy 22,4 millió négyzetkilométeren helyezkedett el az európai és ázsiai kontinenseken. A szovjet állam
1991 decemberében megszűnt, és hivatalosan is deklarált felbomlásának eredményeként az egykori szovjet tagköztársaságokból tizenöt szuverén állam jött
létre. Ezek név szerint: Azerbajdzsán, Belarusz (Fehéroroszország), Észtország,
Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország
(hivatalos nevén Oroszországi Föderáció), Örményország, Tádzsikisztán,
Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.
A posztszovjet térséget alapvetően öt nagy területi egységre oszthatjuk:
Oroszország, a három balti állam (Észtország, Lettország, Litvánia), a kelet-
európai posztszovjet államok (Belarusz, Moldova, Ukrajna), a dél-kaukázusi államok (Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország), valamint a közép-ázsiai államok
(Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán).
Az egykori szovjet államterület és ezzel együtt a mai posztszovjet térség kiterjedésének legnyugatibb pontja a mai orosz exklávét106 képező kalinyingrádi területen
helyezkedik el, míg legkeletibb részét az Oroszországot és az Amerikai Egyesült
Államokat elválasztó Bering-szorosban található Ratmanov- vagy más néven Nagy
Diomede-sziget képezi. E terület óriási kelet–nyugati irányú kiterjedését mutatja az
is, hogy a posztszovjet térséget – de magát Oroszországot is – 11 időzóna osztja fel.
A posztszovjet térség legészakibb területe a Ferenc József-földhöz tartozó Rudolfszigeten fekszik, míg legdélebbi pontja Türkmenisztán déli részén, az Afganisztánnal
közös határ mentén található. Szárazföldön, nyugati irányból Norvégia, Finnország,
Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia, déli irányból Törökország,
Irán, Afganisztán, Kína, Mongólia és Észak-Korea határolják. Ami a tengerekhez
való kapcsolódásait illeti, nyugaton a Balti-tengerre az egykori három balti tagköztársaságnak és Oroszországnak van kijárata. Északról a Barents-, Kara-, Laptyev-,
Kelet-szibériai-, valamint Csukcs-tenger, míg keletről a Bering- és Ohotszki-tenger
határolja Oroszországot és egyúttal a posztszovjet térséget is. Oroszország, Ukrajna
és Grúzia rendelkezik továbbá kijárattal a Fekete-tengerre.
106

 z exklávé valamely terület (ország, közigazgatási egység, etnikai közösség által lakott
A
terület stb.) térben elszakított, különálló területdarabja.
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A posztszovjet térséget földrajzi, illetve klimatikus értelemben nagyfokú diverzitás és szélsőségek jellemzik. Hatalmas horizontális méretei mellett vertikális
kettősség is meghatározza. Olyan kiterjedt síkságok képezik a térség részét, mint
a Kelet-európai-síkság vagy a Nyugat-szibériai-alföld, ugyanakkor a Kaukázus,
Pamír és Tien-san magashegységek is hozzájárulnak a változatos felszínformákhoz. A szélső értékekre jó példa, hogy míg a Kaszpi-tenger melléke helyenként
mélyföldet alkot, addig Tádzsikisztán átlagos tengerszint feletti magassága meghaladja a 3180 métert, illetve itt található a posztszovjet térség legmagasabb
hegycsúcsa, az Iszmoilí Szomoní-csúcs (korábbi nevén Kommunizmus-csúcs) is
a maga 7495 méteres magasságával.
A térség nagy észak–déli és kelet–nyugati kiterjedésének eredményeként jelentős különbségek mutatkoznak az éghajlat terén is. A legmarkánsabban jelen
lévő éghajlat a kontinentális éghajlat, amely területenként szintén nagy változatosságot mutat. Míg a Baltikumban, Belaruszban, Oroszország nyugati részein
vagy Ukrajnában nedves kontinentális éghajlat uralkodik, Közép-Ázsia jelentős
részére az erősen száraz kontinentális, kisebb részére a mérsékelt övi sivatagi éghajlat jellemző. A Kaszpi-tenger, illetve a Fekete-tenger medencéjében helyenként szubtrópusi jegyeket visel az éghajlat. Oroszország területének jelentős részén a tajga, valamint attól északabbra a tundra éghajlat jellemző.
A tizenöt posztszovjet állam összlakossága ma nagyságrendileg 290 millió
főre becsülhető. Ebből az Oroszországi Föderáció lakosságszáma megközelítőleg
143,8 millió, Ukrajnáé 45,4 millió, Üzbegisztáné 30,76 millió, Kazahsztáné 17,3
millió, Azerbajdzsáné 9,5 millió, Belaruszé 9,5 millió, Tádzsikisztáné 8,3 millió,
Kirgizisztáné 5,8 millió, Türkmenisztáné 5,3 millió, Grúziáé 4,5 millió, Moldováé
3,6 millió, Örményországé 3 millió, Litvániáé 2,9 millió, Lettországé 2 millió,
Észtországé pedig 1,3 millió fő.107 Érdekesség, hogy a posztszovjet államok közül
a hagyományosan legnépesebb Oroszországban és Ukrajnában a felbomlás óta
gyakorlatilag folyamatosan csökken a lakosság lélekszáma. Ennek a jelenségnek
a hátterében az alacsony gyermekvállalási hajlandóság, a rossz közegészségügyi
helyzet és a kivándorlás áll. Ugyanakkor a közép-ázsiai köztársaságokban a népességszám növekvő tendenciákat mutat. Különösen kiemelkedő Üzbegisztán
esete, ahol az elmúlt körülbelül huszonöt évben mintegy másfélszeresére – 20
millióról több mint 30 millió főre – nőtt a lakosság száma. A posztszovjet térség
legfiatalabb lakossággal rendelkező államai is Közép-Ázsiában találhatóak, a lakosság medián életkora itt 24–30 év közötti értékeket mutat.108
107
108

 lakosságszámra vonatkozó adatok tekintetében az egyes források eltéréseket mutathatA
nak. Jelen adatok forrása a Világbank adatbázisa. A szerző kerekítést alkalmazott.
CIA World Factbook adatai alapján.
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Vallási értelemben is meglehetősen változatos térségről beszélhetünk.
Litvániában a katolikus, Lettországban az evangélikus, Észtországban pedig az
ortodox keresztények alkotják a legnagyobb felekezeteket. Belarusz, Grúzia,
Moldova, Oroszország és Ukrajna esetében szintén az ortodox kereszténység
a legelterjedtebb vallás. Hasonlóképpen Örményországban, ahol az ortodox
Örmény Apostoli Egyház számlálja a legtöbb hívőt. Azerbajdzsánban és az
öt posztszovjet közép-ázsiai államban az iszlám a legelterjedtebb vallás. Míg
Azerbajdzsánban a síita többség jellemző, addig a közép-ázsiai köztársaságokban a szunnita irányzat az uralkodó.
Civilizációs értelemben – a huntingtoni kategóriákat alkalmazva – a posztszovjet térséget három civilizációhoz is sorolhatjuk. Huntington a három balti
államot a nyugati civilizáció részének tekinti, az ortodox civilizáció jelenlétét
pedig Oroszország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Grúzia és Örményország igazolják. Ezenkívül Azerbajdzsán és az öt közép-ázsiai köztársaság az iszlám civilizációhoz tartozik. Ugyanakkor kisebb jelentőséggel, de a nagy vallási rendszerek
között a buddhizmust is meg kell említenünk, tekintve, hogy Oroszország egyes
területein – így Tuvában, Burját- és Kalmükföldön – is elterjedt.
Abból a szempontból is érdekes a szovjet dezintegráció kérdése, miszerint az
adott területen élő lakosság etnikai és kulturális hovatartozását vizsgáló kutatások is új értelmet kaptak, hiszen az egykoron elsősorban szovjetnek és csak másodsorban orosznak, örménynek vagy kirgiznek nevezett nép hirtelenjében vált
elsősorban orosszá, örménnyé vagy éppen kirgizzé. Ezzel együtt az orosz mellett
a nemzeti nyelvek használata is előtérbe került. A szovjet államkeret megszűnését követően tehát a nemzeti identitások képviselete megerősödött, egyúttal
céllá és eszközzé is válhatott a társadalmak számára. Ez utóbbi jelenségek több
etnikai eredetű konfliktus kirobbanásához is hozzájárultak a dezintegráció éveiben, illetve az azt követő első időkben, így például az abház–grúz vagy az azeri–
örmény konfliktushoz.
A szovjet dezintegrációs folyamatok eredményeként etnikailag azonban nem
homogén nemzetállamok jöttek létre, hanem többnyire kifejezetten multietnikus
államok, ahol éppen ebből kifolyólag számos kisebbségi kérdés látott napvilágot.
A tizenöt tagköztársaság névadó etnikumai – orosz, ukrán, grúz, üzbég stb. –
a legtöbb újszülött államban megtalálhatóak. Ennek jó példája, hogy oroszok
mindegyik volt szovjet tagköztársaságban élnek. Lettországban az orosz lakosság
aránya megközelítőleg 26%-ot, Kazahsztánban 24%-ot tesz ki,109 de ugyanakkor
a földrajzilag és kulturálisan is távolabb álló Tádzsikisztánban számuk csupán
mintegy néhány tízezer főre tehető. Kisebb lélekszámú etnikai csoportokból is
109

CIA World Factbook adatai alapján.
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meglehetősen sok él a posztszovjet térségben. Csak Oroszországban megközelítőleg kétszáz nemzetiségi közösséget határozhatunk meg.
A fentiekből kiindulva láthatjuk, hogy a szovjet államkeret megszűnését
követően új értelmet nyerhettek olyan kultúra- és identitásformáló tényezők,
mint például az, hogy egy ország lakosai magukat a szláv nemzetek „családjának” tagjaiként azonosítják. Hasonlóképpen új értelmet nyert a török ajkú népek
önazonossága, a pántörök gondolat felélesztése, ennek példájaként említhetjük
az „iki devlet, tek millet” azaz „két állam, egy nemzet” koncepciót, amely az
Azerbajdzsán és Törökország közötti széles körű kapcsolatok és jó viszony alapját képezi. Szintén érdemes megemlíteni, hogy a három balti állam – Észtország,
Lettország és Litvánia – ugyan maguk is posztszovjet államok, de bizonyos szempontból mégis eltérően kezelendőek, hiszen a függetlenné válást követően a többi tizenkét posztszovjet államtól jelentősen eltérő, nyugati mintákat követő fejlődési utat jártak be, így gyorsabban elszakadtak a szovjet kulturális keretektől.
Gazdasági jellemzők
A Szovjetunió összeomlásának eredményeként tizenöt független nemzetgazdaság jött létre. Az egykori tagköztársaságok más-más szerepet töltöttek be a szovjet tervutasításos gazdaság rendszerében, és eltérő fejlettségi szinttel rendelkeztek. Az országok közötti különbségek megmutatkoztak mind az erőforrások és
a különböző termelőegységek birtoklásában, az iparosítás mértékében, a mezőgazdaság állapotában és a lakosság életszínvonalában egyaránt. Míg Ukrajnában
és Oroszországban például jelentős bánya- és nehézipari komplexumok üzemeltek – így a Donyec- vagy Kuznyecki-medencében –, addig a jóval elmaradottabb
Türkmenisztánban és Üzbegisztánban a monokultúrás gyapottermesztést propagálták, ami rányomta a bélyegét a fejlődés helyi lehetőségeire. A földrajzi elhelyezkedésből következő adottságok és a Szovjetuniótól örökölt fejlettségi szint
tehát részben determinálta az egyes államok további sorsát.
A posztszovjet térségben világszinten is kiemelkedő ásványkincs- és
energiahordozó-készletek találhatók. Az a tény, hogy az adott készleteket birtokló államok mennyi és milyen javak birtokában voltak, jelentősen meghatározta, hogy milyen módon tudtak/tudnak integrálódni a globális gazdasági és
kereskedelmi folyamatokba, és hogy milyen további fejlődési utat járhatnak be.
Noha a kilencvenes években az orosz gazdaság számos válsághelyzeten ment keresztül, és belső egyensúlytalanságok egész sorozata zajlott le, a 2000-es években Oroszország mégis fejlődési pályára állt, és mára világszinten is szignifikáns
gazdasági tényezővé vált. Ebben pedig döntő szerepet játszott az a tény, hogy

68

A posztszovjet térség
Oroszország kőolaj- és földgázkitermelésben, illetve -exportban megkerülhetetlen tényező, ezzel együtt számára nagyon kedvezően alakult a kőolaj világpiaci
ára a 2000-es években. Éppen ezért is kérdéses a 2014–2015-ben végbement kőolajár-csökkenés hosszú távú hatása az orosz gazdaságra, ami 2015 harmadik
negyedévében az előző év harmadik negyedéves adatához képest több mint 4%os GDP-csökkenést mutatott.
A kőolaj-kitermelésben Oroszország mellett Kazahsztán és Azerbajdzsán a
legjelentősebb szereplő, míg földgázkitermelésben Oroszország, Türkmenisztán
és Üzbegisztán jár élen a térség államai között. Oroszország és mamutvállalata, a Gazprom ma kétségkívül a nemzetközi gázpiacok egyik legmeghatározóbb
szereplője. Az Oroszországi Föderáció egyéb ásványkincsekben (pl. nikkel, gyémánt, arany, vasérc, szén) is rendkívül gazdag, továbbá a bányászatra épül például az orosz fémipar, és a többi között az acél- és alumíniumgyártás is jelentős.
Kazahsztán jelenleg a világ vezető uránérc-kitermelő országa. Azerbajdzsánról,
Kazahsztánról, Türkmenisztánról és Üzbegisztánról elmondható, hogy az egykori szovjet perifériáról egyre inkább a nemzetközi figyelem középpontjába kerülnek. Ezek az államok a területükön lévő jelentős mennyiségű földgáznak, illetve
kőolajnak köszönhetően geopolitikai szempontból felértékelődtek, tehát felkerültek a világ politikai térképére is.
A posztszovjet térség gazdasági életének és a szomszédos világrészekkel – így
Európával – való kapcsolatainak is az egyik sarokköve az energiahordozók kereskedelme. Oroszország több földgázvezetéken keresztül szállít gázt az európai
piacokra. llyen például a Jamal, a Testvériség és az Északi Áramlat gázvezeték.
Oroszország geostratégiai szempontból érdekelt abban is, hogy a Fekete-tengeren
keresztülhaladva, a Balkánon át déli irányból is szállíthasson gázt az európai piacok irányába – a szempontjából megbízhatatlan partner –, Ukrajna kiiktatásával. Az elmúlt évek ilyen irányú orosz tervei közül megépült a Kék Áramlat
gázvezeték, a Déli Áramlat elbukott, és 2015 végére a Török Áramlat sorsa is
kérdésessé vált. Egy, az Európa földgázellátását célzó déli energiafolyosó létrehozásában rejlő stratégiai lehetőségekkel nem csak Oroszország kíván egyedüli
posztszovjet államként élni. Azerbajdzsán, Grúzia és Törökország részvételével
már 2006 óta üzemel a Baku–Tbiliszi–Erzurum földgázvezeték. Utóbbi pedig
részét képezi az Európai Bizottság által szorgalmazott Déli Gázfolyosó tervének
is, amely a Kaszpi-tengeri Shah Deniz gázmezőktől hivatott földgázt szállítani egy transzanatóliai vezetéken keresztül a török–görög határ irányába, majd
onnan tovább Olaszországba. A vezeték anatóliai szakaszának átadását 2018-ra
tervezik. Az Oroszországból származó importok részleges kiváltása, a függőségi
viszony mérséklése, azaz a beszerzési források diverzifikálása számos európai
állam energiastratégiájában szerepel. Így tehát egy alternatív földgázszállítási
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útvonal – mint például a Déli Gázfolyosó – létrehozása újabb, földgázkincsben
gazdag posztszovjet államokat kapcsolhat be az európai országok ellátását célzó
viszonyrendszerbe (tárgyalások zajlottak például Türkmenisztán esetleges bevonásáról is). A képet árnyalja azonban, hogy az Európai Bizottság által korábban
favorizált – több posztszovjet államot is érintő – Fehér Áramlat és Nabucco gázvezetékprojektek sem valósultak meg.
Az Oroszországtól való, gazdasági értelemben vett függés tehát a fenti bekezdésben írtak szerint megmutatkozhat a posztszovjet térségen kívüli szereplők, például az orosz földgázimportra szoruló európai felvásárlók esetében.
Az egyenlőtlen erőviszonyokra és a Moszkvától való egyoldalú függésre hasonlóképpen lehet példát hozni a posztszovjet térségen belüli gazdasági kapcsolatok
területéről is. Erre jó példa Örményország, ahol az ipari létesítmények, energiatermelő egységek, közműszolgáltatások, telekommunikációs hálózatok széles
köre van ma már orosz tulajdonban. Ennek oka, hogy korábban Örményország
óriási adósságot halmozott fel Oroszországgal szemben, és úgynevezett „asset
for debt” (fennálló tartozás vagy tőketartozás) ügyletek keretében számos gazdasági entitás tulajdonjogának átruházásával fizetett a korábbi hitelekért.
Látnunk kell tehát, hogy a posztszovjet térség egyes államainak lehetőségei
és gazdasági teljesítménye között továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak
meg. Míg Oroszország egy főre jutó GDP-je 2014-ben mintegy 12.735,9 USDre, Kazahsztáné 12.601,7 USD-re volt tehető, addig a közép-ázsiai Kirgizisztáné
1.269,1 USD-re, Tádzsikisztáné pedig mindösszesen 1.114 USD-re volt becsülhető.110 Az ENSZ Fejlesztési Programjának keretei között évente elkészített humán fejlettségi mutató (Human Development Index) szerinti rangsor értelmében a posztszovjet térség legfejlettebb állama a 30. helyet elfoglaló Észtország, a
legkevésbé fejlett pedig a 129. helyen álló Tádzsikisztán a 2014. évre vonatkozó
adatok alapján.111
A GDP-adatok vonatkozásában fontos megemlíteni azt is, hogy a poszt
szovjet államok többségében kiugróan magas a külföldről hazautalt jövedelmek
aránya. A közép-ázsiai államok közül Tádzsikisztánban a GDP 41,7%-a származik külföldről hazautalt jövedelmekből. Ugyanez a számadat Kirgizisztán esetében 30,3%, Moldovában 26,1%, míg Örményországban 19,1%.112
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A Világbank adatai alapján.
A 2014. évre vonatkozó UNDP – Human Development Report alapján.
A Világbank adatai alapján, a 2014-es évre vonatkozóan.
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A posztszovjet térség születésének politikai folyamata
A posztszovjet térség legtágabb és szigorúan vett értelmében tehát a volt
Szovjetunió által felölelt világrészt jelenti a névadó állam felbomlása után (1991.
december). Mint olyan fogalom, amely egy valaminek a megszűnése utáni régiót
próbál definiálni azt a sajátosságot is magában foglalva, hogy ez egy átmeneti,
negációs fogalom, ami egyelőre csak annyit tud kifejezni, hogy honnan indult, de
azt még nem, hogy merre és hol tart. Ugyanakkor a posztszovjet térség különböző részei nagyon is pontosan tudják, merre orientálódnak, más részei orientációs
ambícióik mellett nem rendelkeznek képességekkel, ezért alkalmazkodnak, míg
megint másoknak az a sors jutott, hogy erőforrások híján kövessék a centrumot.
A fogalmi kuszaságot jelzi, hogy a térséget szokták Kelet-Európaként is emlegetni, sőt, az oroszországi médianyilvánosság ebbe a Kelet-Európába sorolja a volt
Varsói Szerződés tagországai által lefedett területeket is, noha ez végkép helytelen
(a téma részletesebb taglalását lásd kötetünk Közép-Európáról szóló fejezetében).
A Szovjetunió dezintegrálódási folyamata a Mihail Gorbacsov által 1985ben elindított peresztrojkával párhuzamosan zajlott, és visszafordíthatatlanná
1988–89-től vált. Bár több tagköztársaságban előfordultak erőszakos cselekmények – elsősorban etnikai konfliktusok formájában –, illetve a központi hatalom
erőszakosan lépett fel a Baltikumban, a bomlási folyamat döntően békés maradt. Az 1991. március 17-én a szovjet föderáció jövőjéről tartott népszavazáson
– 80%-os részvétel mellett – a lakosság 76,4%-a támogatta a szövetség fennmaradását. Hat köztársaság (a baltiak, továbbá Örményország, Grúzia, Moldova)
bojkottálták a referendumot.
Erre az eredményre alapozva Gorbacsov 1991 áprilisában tető alá hozta a
népszavazásban részt vevő kilenc köztársaság részvételével számoló új szovjet
szövetségi szerződés tervezetét. Ez volt az ún. 9 + 1 formula, amely egy gyengített
föderációnak volt tekinthető: a korábbiakhoz képest jelentősen decentralizálta
volna a jogköröket, de alapvetően egy erős központ alkotta volna a rendszer lényegét. A föderáció fennmaradásának perspektíváját vetítette előre az is, hogy a
novo-ogarjovói megállapodás szerint az új szövetségi szerződés aláírását követően hat hónapon belül új alkotmányt fogadtak volna el, és azt követően általános
választásokat írtak volna ki. Az új szövetségi dokumentum 1991. augusztus 20ra tervezett aláírása előtt a konzervatív erők sikertelen puccsot hajtottak végre,
aminek következményeként a tagköztársaságok sorra nyilvánították ki függetlenségüket – innentől a Szovjetunió már csak papíron létezett, néhány hét múlva
pedig már jogilag is megszűnt.
1991. december 8-án a belarussziai Belavezsszkaja Puscsa természetvédelmi terület egyik vadászházában a Szovjetunió három szláv tagköztársaságának
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vezetői – Jelcin orosz elnök, Kravcsuk ukrán elnök és a házigazdák részéről
Suskevics miniszterelnök – aláírták azt a dokumentumot, amelynek legfontosabb mondata így szólt:
„Mi, Belarusz, Oroszország és Ukrajna mint a Szovjetunió alapító államai
… konstatáljuk, hogy a Szovjetunió mint a nemzetközi jog alanya és mint geopolitikai realitás megszünteti létezését.”113
A kazah elnök (Nurszultan Abisuli Nazarbajev) kezdeményezésére
Ashabadban (Türkmenisztán) összeülő közép-ázsiai szovjet tagköztársaságok
vezetői félve attól, hogy elesnek a „szláv hármas szövetségben” potenciálisan
benne rejlő modernizációs lehetőségtől, előbb elítélték a megkérdezésük nélkül
hozott határozatot. Utóbb aztán a kazah fővárosban, Almatiban megrendezett
csúcson – a balti országok és Grúzia kivételével – az összes többi szovjet utódállam első embere aláírta a Független Államok Közösségének (FÁK) alapító dokumentumát (1991. december 21.). A Szovjetunió megszűnésével megnyílt az út
új államok születése előtt a posztszovjet térségben is. A Szovjetunió megszüntetéséről döntő dokumentum tehát az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében
hozta létre a FÁK-at.
A FÁK fennállásának első évtizede több különböző periódusra osztható. Ezek
sajátosságait elsősorban a tagállamok – mindenekelőtt Oroszország – vezetőinek
a szervezet funkciójára és jövőjére, az integráció tartalmára vonatkozó politikai
akarata, másodsorban a világpolitika posztszovjet térségre ható vektorai határozták meg.
1. periódus: A FÁK mint a „civilizált válás” eszköze (1991 vége – 1992 vége)
A FÁK a volt Szovjetunióhoz való tartozás formai kritériumai, nem pedig a tagországok közös politikai-gazdasági érdekei alapján jött létre. Az egységes védelmi
és gazdasági tér fenntartásának jelszava egyfajta óvintézkedés volt a Szovjetunió
szétesése által kiváltott pszichológiai sokk hatásának mérséklésére, a fegyveres
erőszak elkerülésére. A szuverénné vált új államok azonban eltérő geopolitikai
körülmények közé kerültek, s legtöbbjük magával cipelte a Szovjetunió agóniájának korszakából valamely súlyos regionális konfliktus terhét.

113

 Független Államok Közösségének létrehozásáról szóló megállapodás (Szoglasenyije o
A
szozdanyii Szodruzsesztva Nyezaviszimih Goszudarsztv) szövegrészlete, 1991. december 8.
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Meghatározó szerep jutott a FÁK sorsának alakulásában Oroszországnak,
amely ebben a periódusban az utóbb „liberális romanticizmusnak” elkeresztelt
feltétlen „Nyugat-barát” korszakát élte. Ez a kurzus mindent a sokkterápiás gazdasági reform végrehajtásának rendelt alá. A pénzügyi stabilizáció megteremtése szempontjából súlyos ballasztnak tekintette a véres háborúskodásba süllyedt
kaukázusi és az elmaradott közép-ázsiai régió szovjet utódállamait, amelyeket
magáról mintegy lerúgva, „nemzeti egoizmussal” tört céljai felé. A Kreml által
kitűzött másik feladat a világgazdasági integráció volt. A FÁK-együttműködésre
csak minimális figyelmet szenteltek. Úgy gondolták, hogy ezek az országok eleve
olyan kényszerpályán mozognak, amelynek epicentruma Moszkva, és a reintegráció gondolatával elég lesz majd akkor foglalkozni, amikor az orosz gazdaság
modernizációja befejeződött.
2. periódus: A FÁK-térség erőltetett gazdasági integrációjának kudarca
(1993 eleje – 1995 ősze)
1992 végére az oroszországi „sokkterápiás” gazdaságpolitika megbukott. A mélyülő válság, a termeléscsökkenés legfőbb okaként a kormányt nyomás alatt tartó
ellenzék a Szovjetunió idején létezett gazdasági kapcsolatok mesterséges szétszakítását jelölte meg. Egyre élesebben támadta az Andrej Kozirjev külügyminiszter
nevével összefonódott külpolitikát annak eredménytelensége miatt, s követelte,
hogy a FÁK-at az orosz kormány külpolitikai prioritásként definiálja. Felszólított
a korábbi gazdasági kapcsolatok visszaállítására a posztszovjet térség egészében.
A FÁK megítélésének kérdésében (is) egymással birkózó liberális reformerek és
konzervatívok közötti koncepcionális ellentétek nem tették lehetővé az egységes és következetes orosz kormányzati irányvonal kialakítását a FÁK országaival
szemben.
Az 1993-as esztendőt formális szempontból mégis a reintegrációs folyamatok kezdetének szokás tekinteni, mert ebben az évben alakultak ki a FÁK alapvető intézményei és írták alá a szervezeti szabályzatát. Az Államfők Tanácsán
kívül a többi szerv (pl. Kormányfők Tanácsa, miniszteri bizottságok, Parlamenti
Közgyűlés) rendszertelenül ülésezett. A „reintegrációt” Oroszország a saját érdekeinek – a pénzügyi stabilizációnak – alárendelve képzelte el, s mesterségesen
visszafogta azokon a területeken, amelyek a fejletlenebb tagállamok számára a
világpiaci ár alatti energiahordozókat és olcsó hiteleket jelentették.
Az orosz határozatlanságot és gazdasági önzést tapasztaló egyes közép-ázsiai
szovjet utódállamok (Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgízia) 1993-ban létrehozták regionális szövetségüket, amely az eltérő kötődések miatt nem vált hatékony érdekvédelmi szervezetté. Üzbegisztán részben Kazahsztánnal, részben

73

Regionális tanulmányok
Oroszországgal rivalizált, és regionális vezető szerepre tört. Türkmenisztán saját
erejében, török és iráni kapcsolataiban bízva mérsékelt izolációs politikát követett. Nazarbajev kazah elnök 1994-ben fölvetette az „eurázsiai szövetség” megalakításának gondolatát, amit Oroszország, később Belarusz is elutasított, a többiek pedig nem támogattak.
A FÁK-on belüli fokozottabb orosz szerepvállalás és manipulációs lehetőség
leghatékonyabb eszközének a békefenntartó műveletek bizonyultak. A békefenntartó műveletek a tagállamok meghatalmazásával, formálisan a FÁK közös
békefenntartó hadereje révén, a valóságban azonban csaknem kizárólag orosz
részvétellel és finanszírozással zajlanak. Az orosz diplomácia szívós küzdelem
árán elérte, hogy a volt Szovjetunió területén nem FÁK-állam békefenntartó erői
ne kerüljenek bevetésre.
Az ENSZ-közgyűlésen (1994. szeptemberben) Jelcin a FÁK-ra vonatkoztatva
meghirdette az orosz Monroe-elvet. Az orosz diplomáciának sikerült a FÁK-at
nemzetközi szervezetként elismertetni az ENSZ-ben. Moszkvában egyre többen
úgy gondolták, hogy a Nyugat – mindenekelőtt az USA – arra törekszik, hogy
aláássa Oroszország geopolitikai pozícióit, kizárja a világgazdasági folyamatokból. A „primakovi koncepció” adekvát ellenlépésként a FÁK-térség orosz hegemóniájú konszolidálását fogalmazta meg, politikai, védelmi és gazdasági reintegráció útján. Ez a törekvés fokozatosan elmérgesítette az orosz–ukrán viszonyt.
Az USA pedig egyre inkább úgy tekintett Ukrajnára, mint Oroszország egyik
lehetséges ellenpólusára a posztszovjet térségben. Moszkvában reális veszélyként fogták föl a Zbigniew Brzezinskinek tulajdonított doktrína megvalósulását:
a multipolaritás megteremtését a posztszovjet térségben.
Eközben a FÁK mint integrációs szervezet működése teljesen formálissá vált.
A különböző szinteken hozott határozatokat nem hajtották végre (mintegy 1500
megállapodás maradt papíron), a szerződésekhez rendszeresen nem csatlakoztak, vagy korlátozó hatályú záradékokkal látták el azok a tagállamok, amelyek
érdekei az adott konkrét megállapodás által sérültek. A szovjet utódállamok gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat kétoldalú alapokra helyezték.
3. periódus: A „többsebességes” integráció kísérlete (1995–2000)
1995. szeptember 14-én Jelcin aláírta az „Oroszországi Föderáció FÁK-tagállamokkal szemben követett stratégiai irányvonalának megerősítéséről” szóló elnöki rendeletet. A dokumentum kiemelte a „többsebességes” FÁK-együttműködési
forma előnyben részesítését, az orosz–belarusz–kazah vámunió kibővítésének
szükségességét, egyúttal Oroszország „létérdekei” övezetének nyilvánította a
FÁK-térséget.
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1996 áprilisában létrejött a „kettős szövetség” (Oroszország és Belarusz
Közössége). Az orosz–belarusz szövetség egyfelől a NATO-bővítéssel szembeni
orosz válaszként értelmezhető, másfelől biztosította Moszkva számára a Nyugatra
irányuló tranzitútvonalak ellenőrzését. Alekszandr Lukasenko elnök gazdasági
előnyöket kapott cserébe és hallgatólagos támogatást ellenzékével szemben. A két
ország együttműködése 1997 májusában még szorosabbá vált, amikor aláírták az
orosz–belarusz közösség „szövetséggé” való átalakításáról szóló szerződést.
Az 1990-es évek második felére nyilvánvalóvá vált, hogy a Kaszpi-tengeri és
tengizi olaj kitermelése, szállítási útvonalai körüli érdek-összeütközések minden
korábbinál nagyobb erővel fordítják szembe Oroszországot és az alternatív energiaforrások beszerzésében érdekelt, a busás bevételeket ígérő Kaszpi-projektből
részesülni/profitálni szándékozó FÁK-tagállamokat. Közvetlenül a FÁK 1997.
októberi chisinaui csúcstalálkozóját megelőzően jött létre a Grúziát, Ukrajnát,
Azerbajdzsánt és Moldovát tömörítő „klub”, az ún. GUAM, amely a Kaszpi és
tengizi olaj Oroszországot elkerülő útvonalakon keresztüli exportja érdekében
koordinálja a tagországok erőfeszítéseit.
Ebben a feszült légkörben ült össze 1997 októberében Moldova fővárosában
az a csúcstalálkozó, amelyen egyetlen előkészített dokumentumot sem fogadtak
el. Jelcin indítványára azonban megállapodtak abban, hogy 1998 januárjában
rendkívüli csúcstalálkozót tartanak. Ez azonban az intenzív előkészítés ellenére elmaradt. Ezzel a FÁK-térség hatékony integrálási folyamata hosszabb időre
elhalasztódott.
A posztszovjet államok belpolitikai jellemzői
A demokráciák állapotáról véleményt alkotni felettébb bonyolult vállalkozás,
sokszor szubjektív is lehet, számszerűsíteni pedig csaknem lehetetlen. Erre a
feladatra vállalkozott egy amerikai nemkormányzati szervezet, amely 1990 óta
méri a rendszerváltó posztkommunista országok demokráciateljesítményét.
Jóllehet a tradíciók különbözősége, a demokráciafelfogások eltérése ez esetben
is részben relativizálja a számok feltétlen hitelességét, a Freedom House (FH)
mégiscsak odatartja a nyugati liberális demokráciák tükrét a FÁK-térség elé,
amely tükör egy egyre rosszabb állapotban lévő képet ver vissza. Az 1-től 7-ig
terjedő skálán (ahol az 1 a legjobb, a 7 pedig a legrosszabb minősítés) a 0,5–1
pontos eltérés már számottevő változásnak számít. Oroszország esetében például
ez a politikai rendszer besorolását illetően azt jelenti, hogy a lehetséges öt típus közül a legrosszabb besorolásba, a konszolidált autoriter rezsimekébe került.
Ezen belül nagyon szembetűnő, hogy a hét különböző szempont szerint értékelő
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FH kimutatása alapján a jelcini időkhöz képest a választások (3,50-ről 6,50-re),
a civil társadalom (3,75-ről 5,25-re) és a média (3,75-ről 6,25-re) terén mekkora
romlásnak lehetünk tanúi a 2000-es évek második felére. Sőt, ezen túlmenően
kötetünk elkészítéséig gyakorlatilag az összes érték szignifikáns romlást mutat
Oroszország esetében, amelyekről az alábbi táblázatok tanúskodnak.114
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 táblázatokban található értékek a Freedom House éves jelentéseiben szereplő adatokat
A
tükrözik.
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Összehasonlításként: a fejlett nyugati demokráciák jellemző értékei
1–1,5 között, míg a rendszerváltó kelet-közép-európai országok 2 körül
mozognak.
A politikai rendszerek típusai
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Rezsimtípus
konszolidált demokrácia
félig konszolidált demokrácia
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konszolidált autoriter rezsim

Vizsgálati szempontok – Oroszország
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6,00

6,00

6,00

6,00

6,25

jogbiztonság

5,25

5,50

5,50

6,75

6,00

6,00

6,00

6,25

korrupció

6,00

6,25

6,50

6,50

6,50

6,50

6,75

6,75

demokráciaindex

5,96

6,11

6,14

6,18

6,18

6,21

6,29

6,46
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A posztszovjet térség „színes” forradalmai
A 2000-es évek első felében a volt Szovjetunió három földrajzilag jól elkülöníthető
részén mentek végbe jelentős politikai fordulatok, időrendben: a dél-kaukázusi régióban (Grúzia, 2003. november), az európai térségben (Ukrajna, 2004. december)
és Közép-Ázsiában (Kirgizisztán, 2005. április), amelyeket különböző jelzőkkel illettek: az első volt a „rózsás” a második a „narancsos”, míg az utolsó „tulipános”
néven vonult be a politikatörténetbe. A három országban végbement változások
egy sor közös jellemzővel bírtak. Mindegyik valamilyen választásokhoz (parlamenti vagy elnökválasztás) időzítődött, és a választási csalások elleni tömeges tiltakozások eredményeként mindegyik esetben új elnök került hatalomra viszonylag
rövid (egy-két hetes) akciósorozat után. A közös jellemzők között emlegették még
– elsősorban a hatalomváltásokkal nem rokonszenvezők –, hogy azok nagyon jól
szervezett és nagyon hasonló technológia, valamint külföldi (amerikai kormányzati, illetve NGO-s források, a Milosevics-rezsimet sikeresen megdöntő technikák)
segítség felhasználásával mentek végbe. Végül pedig a hasonló jellemzők sorát gyarapította az is, hogy a három hatalomváltás viszonylag rövid időn – másfél éven –
belül zajlott le, ami valamiféle dominóhatás látszatát keltette – ez viszont az azóta
megrendezett posztszovjet választások tanúsága szerint nem igazolódott be. Nem
is igazolódhatott be, mert a három fordulat egy sor fontos eltérő jellemzővel bírt.
Először is a békés-erőszakos skálán három különböző modellt láthattunk megvalósulni. Az egyik oldalon az ukrán eset állt, amelynek során – jóllehet utcai tömegdemonstráció támogatásával – tulajdonképpen békés jogi úton érték el a kívánt
változást az ellenzéki erők (a hatalom intézményei ellen nem történt támadás, a
választások megismétlése eredményesnek bizonyult). A másik végletet a kirgiz példa szolgáltatta, amely – azzal, hogy a tömegek megtámadták és elfoglalták a hatalom helyi, illetve központi szerveit, fogságba ejtettek vezetőket, valamint külföldre
történő menekülésre kényszerítették az elnököt – az erőszakos modellt jelenítette
meg. A köztes verziót a grúz hatalomváltás szolgáltatja, mert ennek során keveredtek a békés és erőszakos elemek (de például ez utóbbiak nem vezettek oda, hogy
az ország elnökének el kelljen menekülnie az országból, aki azóta is jogi és anyagi
biztonságban él Grúziában).
A különbözőségek sorában a következő fontos momentum, hogy más-más
motiválta a változásokat. Míg Kirgizisztánban és Grúziában a társadalmi nyomor ténylegesen motiválhatta a változás mellett kiállókat, addig Ukrajnában
– az 1999-től tartó állandó (időnként kétszámjegyű) gazdasági növekedés miatt –
ez nem volt számottevő tényező. A grúziai hatalomváltás legfontosabb specifikuma az államegyesítés volt. Ebben az országban 2003-ig három olyan terület létezett – Dél-Oszétia, Abházia és Adzsária –, amelyek felett a grúz központi hatalom
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nem gyakorolt semmilyen befolyást. Miheil Szaakasvili ellenzéki programjának
legfőbb eleme az ország működőképessé tétele és a szuverenitás kiterjesztése volt
az említett országrészekre. Ukrajnában Leonyid Danilovics Kucsma közutálatnak
örvendésén és a hatalom képviselőinek politikai gyilkosságokban való feltételezett
részességén túl a hatalomváltás legfontosabb motívuma a nyugati orientáció volt,
ami egyszerre jelentette a nyugat-európai politikai berendezkedéshez való közeledést és az euroatlanti integrációs politika gyakorlatba történő átültetését – utólag is megerősítette ezt a tételt a 2013–14-es „második Majdan”. Kirgizisztánban
a fordulat leginkább a klánrendszer belső erőátrendeződéseként fogható fel a
dinasztikus elemek meggyökeresedésének megakadályozása céljából. Ezt az értelmezést meggyőzően támasztja alá, hogy az ellenzék nem fogalmazott meg alternatív programot sem a bel-, sem a külpolitikát illetően a hatalomváltás során.
Oroszország: a posztszovjet térség erős állama
A nemzetközi kapcsolatok elmélete szintjén vizsgálva az orosz külpolitikai koncepció formálódása a gorbacsovi „új politikai gondolkodás” idealista iskolájától a
realista felfogás felé való mozgás története. Az új politikai gondolkodás egy új világközösség kialakulását hirdette, egy egyre inkább kölcsönösen függő világban,
az emberiség értékközösségének alapján, a nemzetközi szervezeteknek alapvető
szerepet tulajdonított, majdnemhogy világkormányban gondolkodott. A realista
iskolára támaszkodó mai orosz külpolitika a nemzeti érdeket emeli központi kategóriává, az államok érdekeinek különbözőségét hangsúlyozza és a nemzetközi
szervezetek szerepét leértékeli.
Az 1991 végétől önálló államisággal rendelkező Oroszország külpolitikáját
az első időben – lényegében 1992 folyamán – az elemzők által „atlantista”-ként
leírt koncepció határozta meg. Eszerint Oroszország az európai civilizáció szerves része, érdekei egybeesnek a Nyugat érdekeivel, következésképpen kívánatos
az ország mielőbbi integrációja az európai (világ)közösségbe. Az orosz külpolitika prioritása tehát különleges – partneri-szövetségesi – viszony kialakítása
a Nyugattal (Oroszország NATO-tagsága ekkor egy nyíltan pozitívan tárgyalt
lehetőség volt). Nem pályázik globális nagyhatalmi szerepre, nincs – még potenciális – ellenségképe sem.
A külpolitikai vitában ezzel szemben legmarkánsabban a „eurázsiai”-ként
definiált koncepció fogalmazódott meg. Eszerint Oroszország se nem az európai, se nem az ázsiai civilizáció része, hanem a kettőt sajátosan ötvöző, önálló civilizációs képződmény. Oroszország érdekei különböznek a Nyugat érdekeitől, és az oda való integrálódás helyett önálló integrációs térségként tekint
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magára. Külpolitikai prioritásként a posztszovjet térséggel való különleges
– domináns-szövetségesi – viszonyt tételezi. Ázsia irányában legalább annyira
nyitott, amennyire Nyugat-Európa irányában. Globális nagyhatalomként percipiálja magát, van ellenségképe (NATO, iszlám).
Az eurázsiai iskola egyik változataként tartják nyilván a szlavofil irányzatot,
amelynek központi gondolata a posztszovjet térség szláv nemzeteinek összefogása, és izolacionista beállítottságú (az orosz–belarusz közösség a legnyilvánvalóbb
megvalósulófélben levő formája). Az eurázsiai iskola egy másik változataként
különböztetik meg a „neo-antiimperialista” irányzatot, amely markánsan nyugatellenes, a nagyhatalmi pozíciók visszaszerzését teszi meg legfőbb céljául az
orosz nemzeti ideológia alapján.
Az 1990-es évek közepére az atlantista–eurázsiai vita szintéziseként munkálódott ki az a felfogás, amelyet „(geopolitikai) realista” irányzatként tartanak számon. E megközelítés szerint az orosz külpolitikának nem valamiféle civilizációs,
ideológiai vagy egyéb előfeltevésekből kell kiindulnia, hanem az Oroszországot
körülvevő geopolitikai térség realitásaiból. A realisták – egyfajta orosz Monroeelv alapján – a posztszovjet térséget vitális orosz érdekszférának tekintik. Bár
felvállalják a Nyugattal való konfliktust, nem tartják szükségszerűen feloldhatatlannak – egyensúlyozni próbálnak Európa és Ázsia között. Fontosnak tartják
Oroszország izolációjának elkerülését, és a globális nagyhatalmi szerep újra betöltését nem azonnali, hanem inkább hosszabb távú célként tartják számon.
Külpolitikai koncepciók tézisei az 1990-es években
Tézis:
Atlantista

Az európai
civilizáció része

Integráció
Európába,
a világba

Szövetségesi
viszony
a Nyugattal

Nem globális
nagyhatalom,
nincs ellenségképe

Antitézis:
Eurázsiai

Sajátos önálló
civilizációs
ötvözet

Önálló
integrációs mag

A Nyugattól
eltérő érdekek

Globális
nagyhatalom,
van ellenségképe

Szintézis:
Geo
politikai
realista

Civilizációs megközelítés helyett:
geopolitikai
realitások

Posztszovjet
térség:
vitális
érdekszféra

Lehetnek
konfliktusok a
Nyugattal,
de nem szükségszerűen

Izoláció
elkerülése,
hosszú távon
globális
nagyhatalom
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Regionális integrációs kezdeményezések és intézmények
A Szovjetunió felbomlása után a posztszovjet térségben egy sor új tömörülés jött
létre, amelyek jelentős átalakuláson mentek keresztül. Az alábbiakban a jelenleg
működő olyan formációkat ismertetjük, amelyek:
–– nem a posztszovjet térségben, hanem csak a FÁK-térségen belül
működnek;
–– nem katonai szövetségek, hanem elsősorban gazdasági profilúak; és
–– az integráció valamilyen lépcsőfokát képviselik.
Ezeknek a kritériumoknak a következő ma létező hét szervezet felel meg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Független Államok Közössége,
Független Államok Közösségének Szabadkereskedelmi Övezete,
Eurázsiai Gazdasági Közösség115,
Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámuniója,
Egységes Gazdasági Térség,
Eurázsiai Gazdasági Unió,
Belorusz–orosz Államszövetség.

Tehát nem tartozik ide a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete, a Sanghaji
Együttműködési Szervezet vagy a GUAM. E hét szervezet az integráció egymásra épülő fokozatait alkotja, ahol az 1-es a leglazább, a 7-es pedig a legszorosabb
formáció. Fontos jellemzője ennek az integrációs közösségnek, hogy az 1-es és a
2-es formáció elkülönül a 3-as, a 4-es, az 5-ös és a 6-os csoporttól, mert tulajdonképpen közöttük van az az integrációs határvonal, ahol az államközi együttműködés mellett már a nemzetek feletti kompetencia is megjelenik. Látni kell ezzel
összefüggésben, hogy míg a Szabadkereskedelmi Övezet a Független Államok
Közösségének keretében jött létre, addig a Vámunió az Eurázsiai Gazdasági
Közösség keretein belül formálódott.
1) A Független Államok Közössége (Szodruzsesztvo Nyezaviszimih
Goszudarsztv – SzNG) vált a dezintegrálódó szovjet térség első reintegráló
tényezőjévé. Az 1991. december 8-án útjára indított integrációs tömörülés
115

 z Eurázsiai Gazdasági Közösség működését 2014-ben hivatalosan megszüntették, szerepét
A
átvette a 2015. január 1-jével hatályba lépő Eurázsiai Gazdasági Unió. Noha az Eurázsiai
Gazdasági Közösség ma már nem működő integrációs forma, de a teljesség kedvéért a
többi integrációs tömörülés közé sorolhatjuk, mivel fontos állomása volt a térség gazdasági
integrációs fokozatainak.
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a legszélesebb és leglazább politikai kereteket biztosítja a posztszovjet térségben. Az alapító tagok: Azerbajdzsán, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán,
Ukrajna és Üzbegisztán.
2) A FÁK Szabadkereskedelmi Övezete (Zona Szvobodnoj Torgovli – ZSzT)
2011. október 18-án Szentpéterváron alakult, és 2012. szeptember 20-án
lépett életbe. Az integráció célja egy klasszikus szabadkereskedelmi övezet kialakítása, ahol a felek nem vetnek ki vámot az övezetből származó importtermékekre. Az alapításkor a következő államok írták alá az
övezet létrehozásáról szóló szerződést: Belarusz, Moldova, Kazahsztán,
Kirgizisztán, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán és Ukrajna.
Később Üzbegisztán is tagja lett az integrációnak. Esetleges tagsági ambíciókkal rendelkezik még Vietnam és Új-Zéland.
3) Az Eurázsiai Gazdasági Közösség (Jevrazijszkoje Ekonomicseszkoje
Szoobsesztvo – JevrAzESz) 2000. október 10-én Asztanában alakult, és
2011. május 30-án lépett életbe. Ennek az integrációs tömörülésnek a célja,
hogy a tagok között vámunió és egy egységes gazdasági térség kerüljön
kialakításra. Tagok: Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország és
Tádzsikisztán. Megfigyelő államként Moldova, Örményország és Ukrajna
is csatlakozott a tömörüléshez. Az Eurázsiai Gazdasági Unió 2015-ös hatályba lépésével összefüggésben 2014 októberében Minszkben az Eurázsiai
Gazdasági Közösség megszüntetéséről döntöttek.
4) Az Eurázsiai Gazdasági Közösség Vámuniója (Tamozsennij Szojuz
JevrAzESz) 2007. október 6-án Dusanbében alakult, és 2010. július
6-án lépett hatályba. A részes államok célja a klasszikus vámunió létrehozása, egységes közös vámtarifák alkalmazása az importra. Alapítói:
Belarusz, Kazahsztán, Oroszország. Felvételt nyert később Kirgizisztán és
Örményország is.
5) Az Egységes Gazdasági Térség (Jegyinoje Ekonomicseszkoje Prosztransztv
– JEP) létrehozásáról 2009 decemberében Almatiban írták alá a szándéknyilatkozatot, és 2012. január 1-jétől lépett életbe. Az aláíró felek: Belarusz,
Kazahsztán és Oroszország. Az integráció ezen fokozatának célja a klasszikus közös piac megvalósítása: áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő
szabad áramlása. Kirgizisztán és Örményország később ehhez a tömörüléshez is csatlakozott.
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6) Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EGU) (Jevrazijszkij Ekonomicseszkij Szojuz
– JESz) létrehozását megelőzendő, 2011. november 18-án háromoldalú
belarusz–kazah–orosz elnöki közös nyilatkozat született az Eurázsiai
Gazdasági Integrációról. 2014. május 29-én írták alá az Eurázsiai
Gazdasági Unió létrehozásáról szóló szerződést, amely végül 2015. január
1-jén lépett hatályba. Az alapító tagok: Belarusz, Kazahsztán és Orosz
ország voltak, de azóta már Kirgizisztán és Örményország is csatlakozott a
szervezethez. Igaz, az EGU egyelőre még csak ez utóbbi két, jelentéktelen
gazdasági súllyal bíró szereplőt tudta bevonzani. Az Eurázsiai Gazdasági
Unió lényegileg az Eurázsiai Gazdasági Közösség utódja. Az unió a korábbi vívmányok, a Vámunió, valamint az Egységes Gazdasági Térség továbbfejlesztésén alapszik, és az előzményekhez képest az integrációnak
egy még magasabb fokát képviseli. Az integráció ezen lépcsőjének céljai
tehát az áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlásának biztosítása, valamint ezek szabályozására egységes, harmonizált szakpolitikák kialakítása. Cél továbbá a tagállamok közötti fokozott gazdasági
együttműködés, a versenyképesség javítása és az életszínvonal növelése.
Az unió nemzetközi jogalanyisággal rendelkezik.
7) A Belorusz–orosz Államszövetség (Szojuznoje Goszudarsztvo Belaruszi i
Rossziji) létrehozásáról szóló szerződést 1999. december 8-án írták alá, hatályba pedig 2000. január 26-án lépett. A fenti multilaterális integrációkkal
szemben az államszövetség tehát csak kétoldalú, belorusz–orosz keretek
között működik. Az államszövetség célja az egységes politikai, gazdasági,
védelmi és jogi térség létrehozása.
8) A jövőre nézve kérdésként merül fel, hogy van-e esélye egy még nagyobb
hatáskörökkel rendelkező szupranacionális szervezet létrehozásának a
FÁK-térségben. Putyin elnök 2011. október 3-án az Izvesztyija című lapban napvilágot látott kampánycikke felvetette a lehetőségét egy még kiterjedtebb, az EU mintájára és annak alternatívájaként létrehozandó integrációnak. Ennek értelmében kérdés, hogy a 2015. január 1-je óta hatályos
Eurázsiai Gazdasági Unió mellett elképzelhető-e a jövőben egy politikai
unió irányába történő elmozdulás.
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Kitekintés – a térség jövőjét érintő legfontosabb kérdések
Ha a posztszovjet térség jövőjét meghatározó tényezőket és feltételezett jövőbeli kihívásait vizsgáljuk, érdemes Oroszországgal kezdeni. Az Oroszországi
Föderáció – mint láttuk – ma a posztszovjet térség vezető állama, regionális
nagyhatalom, a térségben zajló események, dinamikák legmeghatározóbb tényezője. Külpolitikai döntései mögött tudatos geopolitikai, geoökonómiai megfontolások állnak, amelyeknek egyik kiemelkedő eleme, hogy Oroszország a volt
szovjet tagköztársaságokat saját érdekszférájának tekinti, és velük szoros politikai, gazdasági kapcsolatokra törekszik. Egy másik hasonlóképpen fontos elem,
hogy Oroszország világszinten is kiemelkedő kőolaj- és földgázkészleteinél fogva
stratégiai pozíciók birtokosa. Egy harmadik fontos elem pedig az az orosz igény,
hogy szerves része és alakítója legyen a nemzetközi kapcsolatoknak, tehát egy
releváns aktor legyen egy multipoláris világrendben.
Moszkva gazdasági értelemben véve ma nehéz helyzetben van. Az orosz
gazdaságot 2014 óta jelentős visszaesés és pénzügyi válság gyengíti. Ennek elsődleges oka a kőolaj világpiaci árának jelenlegi alacsony szintjében keresendő.
Mivel Oroszország erősen függ az exportbevételektől, így számára az hozhat
ismét stabilizációt, ha növekedésnek indul a szénhidrogének ára. Oroszország
hatalmi státuszának megalapozásában, a 2000-es években a kőolajárak kedvező alakulása játszott fontos szerepet, ma azonban éppen ennek fordítottja tartja
Oroszországot – több más ok mellett – recesszióban. Ebből a szempontból nézve
tehát az a nagy kérdés Oroszország és a többi olajexportőr ország számára is,
hogy az elkövetkezendő években miként alakul a kőolaj világpiaci ára, és hogy
megismételhetővé válik-e a 2000-es évek fejlődési pályája.
Nemcsak a posztszovjet térség, de az egész világ számára jelzés volt a Krímfélsziget bekebelezése Oroszország részéről, és a kelet-ukrajnai eseményekben
való részvétel. Ezeket az eseményeket értelmezhetjük úgy, hogy az ország jelezte
a világ felé: Moszkva ott lép fel, ahol az érdekei jelentősen sérülnek. Jelen esetben
érdekében állt destabilizálni Ukrajnát, mivel az ukrán társadalom jelentős része
és az általuk hatalomra segített új elit is az euroatlanti integráció útjára kíván lépni, ami pedig Oroszország számára nem volna kívánatos. Ugyanakkor Moszkva
nem kizárólag a posztszovjet térségben mutatott aktív szerepvállalást az elmúlt
időszakban. A szíriai orosz beavatkozás is értelmezhető úgy, hogy demonstrálni
kívánta: egy cselekvőképes szereplő a globális hatalmi viszonyokban, aki nemzetközi konfliktusok kezelésében a maga érdekeinek megfelelően helyet kér és
szerepet vállal.
Ukrajna sorsa mindenképpen nyitott kérdés a jövőre nézve. A Krím-félsziget
orosz bekebelezésével, valamint a donyecki és luganszki szecesszióval az ország
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területi integritása súlyosan sérült. Ezzel egyidejűleg az amúgy is gyenge lábakon álló ukrán gazdaság még válságosabb helyzetbe került. Ukrajna gazdasága
romokban hever, vészesen eladósodott, a hrivnya is erősen devalválódott, és az
ukrán ipari termelésben jelentős szerepet játszó iparvidékek feletti ellenőrzést
is elveszítette. A legfontosabb kérdés, amelyet megfogalmazhatunk Ukrajna
jövőjével kapcsolatban, hogy konzerválódnak-e a jelenlegi állapotok, és KeletUkrajna is egy befagyott konfliktussá válik-e, vagy kínálkoznak más lehetséges
megoldások is. Kérdés, hogy várható-e tartalmi rendezés az érintett felek között,
vagy – hasonlóan az abháziai, dél-oszétiai, hegyi-karabahi és transznyisztriai
konfliktusokhoz – a kelet-ukrajnai konfliktus is évtizedekre „befagy”.
Fontos kérdésként merül fel továbbá, hogy a posztszovjet államoknak van-e
lehetősége az euroatlanti integrációk útjára lépni, ezzel mintegy kiszakadva az
orosz geopolitikai-geoökonómiai erőtérből. A balti államok példája alapvetően azt
mutatja, hogy igen, van. A balti tapasztalat önmagában azonban még nem jelenti
azt, hogy ez a tendencia feltétlen meg fog valósulni további államok esetében is.
2014-ben az Európai Unió társulási megállapodást írt alá Grúziával, Moldovával
és Ukrajnával. Ez egy fontos politikai momentum volt abból a szempontból, hogy
e három posztszovjet állam, valamint az Európai Unió kinyilvánították, látják
a lehetőséget a szélesebb körű együttműködésre, és a három ország elindulhat
egy olyan úton, amelynek végső állomása az EU-tagság lenne. Egyelőre azonban
korai volna bármelyik ország esetében is a csatlakozás vélt időpontjáról beszélni.
2015-ben még mindhárom állam igen távol áll a konkrét csatlakozási tárgyalások
megkezdésétől, de még a koppenhágai kritériumok teljesítésétől is. Ettől függetlenül ezek a folyamatok Oroszország számára nem kívánatosak. Különösen akkor, ha az adott államok esetlegesen NATO-tagságra is aspirálnának. A 2008-as
bukaresti NATO-csúcs záró dokumentumának értelmében Grúzia és Ukrajna
– egy még nem ismert időpontban – tagjai lesznek a NATO-nak. Tény azonban,
hogy az azóta lezajlott orosz–grúz háború és az ukrajnai konfliktus is bizonyítékai a térség geopolitikai realitásainak, amelyeket a NATO-nak is szem előtt kell
tartania. Ukrajna a 2014. év konfliktusos eseményeinek hatására ismét közeledik
a NATO-hoz, Grúzia pedig évek óta arra vár, hogy továbbengedjék az integráció
útján, például a NATO Tagsági Akciótervbe való meghíváson keresztül. Grúzia,
illetve Ukrajna és a NATO között létezik tehát egy aktív dialógus és számos
együttműködés is. Ezzel együtt a két ország NATO-csatlakozása a térségben zajló folyamatok ismeretében belátható időn belül nem valószínű, noha tény, hogy
vannak kisebb előrelépések. Kérdés, hogy a 2016-os varsói NATO-csúcson születik-e olyan érdemi döntés, amely fellendítheti az ukrán, illetve grúz integrációt.
Moldova esetében az a szándék és gyakorlat ismert, hogy partneri kapcsolatokat
ápol a NATO-val, de önmaga nem kíván az integráció tagjává válni.
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További fontos kérdés a posztszovjet térség jövőjét illetően, hogy mennyire
válhat sikeres integrációvá az Eurázsiai Gazdasági Unió, és hogy adott esetben
milyen szerep juthat neki a világgazdasági folyamatokban. A Putyin–Lukasenko–
Nazarbajev-tengely együttműködése mentén a 2000-es évek elejétől kezdve több
posztszovjet kereskedelmi-gazdasági integrációs tömörülés is született, amelyek
célja az egymás közötti kereskedelem egyszerűsítése és fellendítése volt. Az integráció 2015 januárja óta hatályban lévő legújabb formája az Eurázsiai Gazdasági
Unió, amelyben az alapító Oroszországhoz, Belaruszhoz és Kazahsztánhoz már
Kirgizisztán és Örményország is csatlakozott. Putyin és Nazarbajev elnök is stratégiai jelentőséget tulajdonít a kontinenseken átívelő, eurázsiai együttműködéseknek, az eurázsianizmus fogalma régi-új komponenssé vált az orosz politikai
gondolkodásban. Az integráció sikerességének kérdése mellett ezért az is felvethető, hogy az eurázsianizmus fogalmi keretei mennyire nyernek létjogosultságot,
mint gazdasági értelemben vett integráló tényezők.
A fentiekben megfogalmazottak természetesen nem merítik ki a posztszovjet
térség jelenét és jövőjét meghatározó összes releváns dilemmát, csupán megjelölnek néhány kulcsfontosságú témakört, amelyek alakulása jelentősen meghatározza a volt szovjet tagköztársaságok további lehetőségeit, valamint egymáshoz
és a külvilághoz fűződő viszonyukat. Ettől függetlenül számos egyéb fontos kérdés és kihívás áll a térség államai előtt. Kitekintés céljából említsünk meg mindössze néhányat ezek közül: Grúzia, Moldova, Oroszország és Ukrajna esetében
a népességcsökkenés kérdésköre, ami súlyos demográfiai problémákat vet fel a
jövőre nézve. Gazdasági szempontból a posztszovjet térséget behálózó korrupció és ezzel együtt az oligarchikus rendszerek működése szintén meglehetősen
problematikus. Más jellegű kockázatokat vetnek fel az időnként kiújuló etnikai
konfliktusok, például a Fergána-medencében, vagy a radikális iszlám terjedése Észak-Kaukázusban. Ugyanakkor további komplex szubregionális biztonsági
kihívást jelent például Türkmenisztán és Üzbegisztán számára a vízszűkösség
kérdése is.
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KÖZEL-KELET
A Közel-Kelet fogalma
A Közel-Kelet térségének nem létezik egyetlen, általánosan elfogadott meghatározása. Miközben a fogalom maga az Európához való viszonyításban értelmezhető, területe csak földrajzi, politikai, etnikai és vallási jellemzők alapján jelölhető
ki, de még akkor is – az egyes jellemzők különböző mértékű figyelembevételével – több módon adható meg. Legtágabb értelemben földrajzilag az Atlantióceántól/Marokkó nyugati partjától az iráni–afgán és iráni–pakisztáni határig,
a Kaszpi-tótól az Arab-félsziget déli csücskéig, illetve a Földközi-tengertől a
Szahara sivatagi sávjáig terjedő területről beszélünk, amelyet nagyjából az arab–
török–perzsa (iráni) etnikai és civilizációs egységekkel írhatunk le. Ugyanakkor
szem előtt kell tartani, hogy egyrészt a térség etnikailag, nyelvileg és vallásilag
ennél sokkal sokszínűbb, másrészt, hogy a „török” és az „iráni” jelzők maguk is
tágabban értelmezhetők, azaz minden török és iráni népet, nyelvet magukba foglalva jóval túlnyúlnak azokon a földrajzi határokon, amelyekkel a Közel-Keletet
az imént meghatároztuk. A legszűkebb értelmezésben a Közel-Kelet ennél jóval
kisebb térséget takar: Egyiptomtól (azt is beleértve) Iránig terjed, beleértve az
Arab-félszigetet is. Ennek ellenére az arablakta területek és az arabság összetartozása okán az észak-afrikai sávot is ehhez a térséghez számítja a szakirodalom, de gyakran a „Közel-Kelet és Észak-Afrika” (Middle East and North Africa
– MENA) kifejezéssel jelöli azt. Törökország Közel-Kelethez sorolása azonban
sok szempontból nem egyértelmű: történelme, földrajzi elhelyezkedése, politikai
kapcsolatrendszere okán Európához legalább annyi szállal kapcsolódik, mint a
Közel-Kelethez, ugyanakkor az európai uniós csatlakozási folyamatban sokan
vitatják, hogy Törökország európai állam lenne. Másrészt például a közel-keleti
atomfegyvermentes övezetről zajló tárgyalásokban Törökország nem szerepel a
tervezett régió országai között.
A tágan értelmezett Közel-Kelet földrajzilag három nagy régióra bontható:
az arab Kelet (Masrek), az arab Nyugat (Maghreb), illetve a Perzsa-/Arab-öböl
térségére. Bár mindezeket összefogja az arabság jelenléte, önmagukban olyan sajátos nyelvi, etnikai, kulturális és politikai, geopolitikai stb. jellemzőkkel rendelkeznek, amelyek adott esetben megkülönböztetik őket egymástól.
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Természeti adottságok
A Közel-Kelet egyes térségei tekintélyes történelmi múlttal rendelkeznek, ami
különösen a nagy vízgyűjtő rendszerekre épült. Ismert, hogy az emberi civilizáció első nyomai valamely édesvíz mellett alakultak ki. A Közel-Keleten a Nílus (Egyiptom), a Tigris és az Eufrátesz (Mezopotámia, a modern Irak), illetve
a Jordán-folyó völgye és vízgyűjtő rendszerei mentén kialakult civilizációk az
emberiség korai történetének, civilizációinak és vallásainak színterei voltak. De
a történetiség és az abból fakadó hagyományok, intézmények mellett a víznek
igen komoly szerepe van abban a térségben, ami a világ egyik legvízhiányosabb
területe. A rendelkezésre álló vízkészletek fizikai fogyatkozása mellett (elsivatagosodás) a relatív csökkenés is igen jelentős, mivel a Közel-Kelet az elmúlt évtizedekben hatalmas demográfiai robbanáson ment keresztül.
A Közel-Kelet a világ szénhidrogénekben egyik leggazdagabb térsége. Ismert,
hogy a világ kőolajkészletének mintegy kétharmada a Perzsa-öbölben található,
ahol szintén jelentős földgázkészletek is vannak. De kőolajban gazdag Líbia, míg
földgázban Algéria is. A közelmúltban pedig jelentős gázmezőket találtak Izrael
és a palesztin területek partjai, valamint Ciprus között a Földközi-tengerben is.
Az iszlám mint a Közel-Keletet átfogó egyetlen közös identitáselem
A Közel-Keleten az iszlám volt az egyetlen civilizáció, amely – a görög–makedón,
római és keresztény hódítások után, amelyek a térség egyes részeit valamilyen formában és szintig egységesítették ugyan, de az egész térséget nem tudták egybekovácsolni – a Közel-Kelet egészét elfoglalta és átfogta, amelynek a fő
alkotó- és uralkodó központjai a térségben voltak, és amely az egyetlen közös
identitást adta a térségnek. A Közel-Keletnek ugyanis nincs kollektív identitása.
A térséget mindig a sokszínűség jellemezte, mind vallási, mind nyelvi, mind etnikai és kulturális szempontból. A törzsön, családon stb. mint állandó, de lokális
kiterjedésű identifikációs ponton, illetve az időnként meglehetősen változékony
uralkodói lojalitáson túl egyedül az iszlám létezett mint összekötő kapocs – ezért
olyan nagy a hatása ma is.
Népesség – etnikai és vallási sokszínűség
A Közel-Kelet fent definiált határai között a legnagyobb népcsoportot az arabok alkotják, mintegy 300–350 millió főt számlálva. A mai Irán, az Iráni Iszlám
Köztársaság 75 millió, míg a Török Köztársaság mintegy 80 millió lakossal
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(állampolgárral) rendelkezik. Ezek az adatok ugyanakkor elfedik azt a tényt,
hogy az utóbbiak közül egyik sem, de az arab országok nagy többsége sem teljesen homogén etnikailag. Iránban a perzsa népesség a lakosság mindössze felét
teszi ki, míg az azeri törökök további 25–26%-ot képviselnek. Azonban számos
más kisebbség is él Iránban: kurdok, beludzsok, arabok stb. Törökországban a
legnépesebb kisebbséget a kurdok képviselik, arányuk mintegy 12–15% az össz
népességen belül. Mint megjegyeztük, az iráni népesség tág értelemben Irán
határain észak, északnyugat, illetve keleti irányban túlnyúlóan értendő, ugyanis az iráni népekhez tartoznak például a tádzsikok, a kurdok, a beludzsok stb.
Hasonlóképpen a törökség is túlnyúlik a Török Köztársaság határain, és magába
foglalja a többi között az üzbégeket, kirgizeket, azeriket, türkméneket stb.
A Közel-Keleten élő népek azonban nemcsak etnikailag, hanem vallásilag is
nagyon tarka képet mutatnak: az iszlám különböző ágai (szunnita és síita), szektái mellett elsősorban a különböző keresztény felekezetek, egyházak követőit,
illetve a zsidó közösségeket – és Izrael államot – kell megemlíteni. Az iszlámban a zsidó és a keresztény közösségeket „könyves népeknek”, azaz írásba foglalt
kinyilatkoztatással rendelkező népeknek nevezik, akik egy külön adó (dzsizja)
megfizetése fejében saját vallásuk szabályai szerint háborítatlanul élhettek.
Egyiptomban mintegy 8–10 millió kopt keresztény él, míg Libanon egyik államalapító közösségét a maronita keresztények alkotják. De élnek keresztények
Szíriában is, ahol három faluban ma is azt az arámi dialektust beszélik, amely
a legközelebbi rokonságban áll Jézus feltételezett nyelvével; Irakban az asszír–
káldeus keresztények, és Iránban is, ahol a(z örmény) keresztények kisebbségi
jogon küldhetnek képviselőt a parlamentbe. Kevéssé ismert az a tény, hogy a palesztinok mintegy 20%-a keresztény (pl. Jeruzsálemben vagy Betlehemben stb.).
A zsidóság a térség egyik legrégebbi idők óta folyamatosan jelen lévő közössége,
annak ellenére, hogy a történelem folyamán jelentős elvándorlás történt. A KözelKeleten szétszóródva élő zsidó közösségek – modern kori – tömeges elvándorlása,
illetve Izraelbe települése az Izrael Állam megalakulását követő arab–izraeli háborúk következménye. Ennek ellenére a zsidó közösségek maradványai továbbra is
megtalálhatók a Közel-Kelet számos országában, bár számuk rohamosan csökken.
Az iszlám jellemzői: szigorú monoteizmus és az öt pillér
Az iszlám szigorúan monoteista vallás, amelyben Istennek „nincs társa”, így például az iszlám a Szentháromságot sem tudja értelmezni, istenkáromlásnak tartja.
Az iszlám ugyanakkor az emberiség egészéhez szóló vallás, amely a muszlim elképzelések szerint magába foglalja az előző monoteista vallásokat, a zsidó vallást
és a kereszténységet, egyfajta „protoiszlámnak” tartva őket. Az iszlám felfogás
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szerint ugyanis egyetlen vallás van, az egyetlen Istenbe vetett hit vallása. Éppen
ezért – bár az egyetlen vallást az emberek az idők folyamán eltorzították – a zsidóságot és a keresztényeket az iszlám ún. „könyves népekként” tiszteli, prófétáit
sajátjaként ismeri el. A Korán egyes verseire hivatkozva a zoroasztriánusok is a
könyves népek közé számítják magukat, ez azonban inkább csak az iráni területeken és azok közelében vonult be a köztudatba.
Az iszlám szó jelentése: alávetés Isten akaratának. Az iszlám törvényvallás,
azaz a hívő akkor jó hívő, ha az isteni törvényeknek megfelelően él. A hívő kettős
felelősséggel rendelkezik: egyrészt felelősséggel tartozik Istennek, másrészt felelőssége van a közösség fenntartásában is. Az iszlám tehát közösségi vallás, azaz a
hívő csak mint a közösség része létezik.
A muszlimok hisznek Istenben, az angyalokban, Isten könyveiben, a prófétákban, az utolsó ítélet napjában és a túlvilágban. A síita iszlámban a hívők Isten
egyedülvalóságában, a prófétákban, az utolsó ítélet napjában, a feltámadásban,
az imámátus intézményében és az igazságosságban hisznek.
Az iszlámnak öt ún. pillére van:
–– a tanúságtétel,
–– az ima,
–– az alamizsnálkodás,
–– a böjt és
–– a zarándoklat.
Az iszlám megosztottsága – szunniták és síiták
Ma a Föld lakosságának mintegy negyede muszlim, azaz nagyjából 1,5–1,7 milliárd
ember. Míg túlnyomóan nagy többségük szunnita – azaz az iszlámot „eredeti” formájában gyakorolja –, addig történetileg is, napjainkban is a muszlim közösség, az
umma körülbelül 15%-a síitának vallja magát. Jóllehet a szunnita–síita megoszlás
eredetileg nem vallási okokból következett be – egy, a próféta halála utáni helyzetben bekövetkezett politikai szakadásra vezethető vissza –, a síita iszlám a következő
mintegy 300 évben az iszlám külön ágává dogmatizálódott. Részben kisebbségi mivoltuk okán, részben mert eretnekeknek tartották, általában üldözték őket. Mégis
voltak olyan korszakok és helyzetek, amikor hatalomba vagy hatalomközeli helyzetbe jutottak. Például a mai Egyiptom területén uralkodtak a síita Fátimidák 910–
1171 között, akik Maghrebet és Levantot is ellenőrzésük alá vonták. De síita volt az
Ezeregy éjszaka meséiben Hárún al-Rasíd kalifa nagyvezírje is. Az egyetlen ország
azonban, amely 1501 óta folyamatosan a síita iszlámot követi, Irán. A modern korban a szunnita–síita különbségek különböző politikai okokból általában kevésbé
voltak láthatók, amihez hozzájárultak a többi között olyan modernizációs folyama-
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tok, mint az urbanizáció vagy egyes hivatalos politikák a népesség keveredésének
kikényszerítésére, napjaink eseményei azonban ismét látványosan az előtérbe helyezték a szunnita–síita identifikációt és megkülönböztetést (Irak, Libanon).
A síita iszlám jellemzői
A síita iszlám felfogása szerint a hívőnek szüksége van egy jámbor, tévedhetetlen, a vallásban jártas személyre, aki az isteni törvényeket a kor körülményei
szerint számára értelmezi, ezért a síita iszlámban igen nagy szerepet játszik az
idzstihád, az egyéni értelmezés. A síita iszlám kezdetén a 4. kalifa, Ali és egyenes
ági leszármazottai, az imámok voltak ezek a személyek. 874-ben azonban a 12.
imám rejtélyes körülmények között eltűnt. A síita felfogás szerint azonban nem
halt meg, hanem rejtőzködik, és majd egyszer visszatér, amikor is sor kerül az
elszámolásra. A rejtőzködő imám távollétében a síita vallási vezetők gyakorolják
az imámok feladatát, így alakult ki az a síita vallási hierarchia, amelynek csúcsán
– tudásuknál és tömegtámogatottságuknál fogva – az ún. ajatollahok állnak.
Az imámátus és a vallási hierarchia mellett a síita iszlám talán leglátványosabb eleme az Ali fiának, Huszeinnek mártíromságát felidéző megemlékezés, az
Asúra, melynek során egyrészt passiójáték keretében a hívők újraélik Huszein
mártíromságát, másrészt gyászoló felvonulásokat tartanak, ahol a hívők a többi
között önkorbácsolással is kifejezik gyászukat. A történelmi tapasztalatok miatt
(kisebbségi lét, gyakorlatilag folyamatos üldöztetés stb.) a síita iszlám jellegzetes
intézményévé vált a „színlelés”, azaz hogy vészhelyzetben a hívő megtagadhatja
igazi vallásos meggyőződését.
Az iszlám kalifátus
Az iszlám a 7. században az Arab-félszigeten jelent meg, ahol az egyistenhit nem
volt ismeretlen. A félsziget lakossága különböző arab törzsekből állt, amelyek
azonban nem szerveződtek egységbe. A félsziget nyugati oldalán karavánút húzódott, ami az Arab-félsziget délnyugati csücskét kötötte össze a Földközi-tenger
keleti partvidékével. A karavánút egyik legfontosabb állomása Mekka volt, amely
híres zarándokhelyként is működött.
Mohamed az első isteni kinyilatkoztatást negyvenéves korában kapta. Mivel
azonban az új vallás egyenlőséget hirdetett, az új tanok rohamosan terjedtek,
kivívva ezzel a városvezetés haragját és az üldöztetést is. Az egyenlőség ugyanis
(„Isten előtt mindenki egyenlő, csak a jámborsággal, másoknál istenfélőbb élettel
lehet kitűnni”) szétfeszítette a hagyományos társadalmi kereteket, ezért új lojalitást, igazodási pontokat vezettek be.
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A hívők közösségének hamarosan el kellett hagynia Mekkát, 622-ben a ka
ravánúton északabbra fekvő Jaszribba – amelyet attól kezdve Medinának neveznek – települt át. 622 a hidzsra (a kivándorlás) éve, a muszlim időszámítás kezdete.
Miközben a muszlimok közössége több véres csatát vívott a mekkaiakkal,
egyre több törzs tért át az iszlámra. 630-ban Mekka is megnyílt a muszlimok
előtt. Ezzel az aktussal jelképesen is teljessé vált az Arab-félsziget iszlamizálása.
Mohamed a hívők közösségének nemcsak vallási, hanem politikai értelemben is
a vezetője volt. Az új egységet azonban a próféta 632-ben bekövetkezett halála
igen hamar kemény próbatétel elé állította. Utódjának kérdésében két csoport
és felfogás jelent meg: az első követői, a közösség prominens tagjai összeültek,
és konszenzussal döntöttek arról, hogy Abu Bakr legyen a kalifa, míg a hívek
egy másik csoportja Alit, a próféta unokatestvérét, leányának, Fátimának férjét,
két fiúunokájának apját szerették volna az umma vezetőjeként látni. Ali híveinek
csoportját „síat Ali”-nak, azaz Ali pártjának nevezték, innen származik a síita
elnevezés is. Ennek ellenére az első, az „igaz úton járó” kalifák korszaka az iszlám
igen jelentős formatív szakasza: ekkor indultak meg a nagy hódítások, ekkor került lejegyzésre a Korán stb.
Ez a korszak Ali 661-ben Nadzsafban bekövetkezett halálával zárult le. Ezután
a hatalmat az Omajjádok szerezték meg, akik Damaszkuszból irányították az
egyre növekvő muszlim birodalmat. Az Omajjádok alatt teljesedett ki az arab–
iszlám hódítás, amely mintegy száz év alatt (keleten) az Industól (nyugaton) az
Ibériai-félszigetig terjedt. Az Omajjádok alatt kiteljesedő arab–iszlám hódítás
során a muszlim csapatok 711-ben keltek át a Gibraltári-szoroson. Az arab–
muszlim terjeszkedést végül Martell Károly állította meg Poitiers-nél 732-ben.
Az Omajjád-dinasztiát 750-ben az Abbászidák fosztották meg hatalmuktól,
és ezzel a birodalom központja átkerült Bagdadba. Egyúttal véglegessé vált az
arab elit hanyatlása, mert a kalifátus igazgatása egyre inkább a nemarab elitek
kezébe ment át. Az Abbászida-dinasztia fénykora egyben az iszlám civilizáció
fénykora is: a 9–10. században a kalifák udvara a tudományok és a művészetek
központja volt. Az Abbászida Kalifátust 1258-ban a mongol pusztítás (tatárjárás)
sodorta el. Ekkorra azonban – és ezt követően is – a muszlim kalifátus területén
számos kisebb-nagyobb, önálló vagy a központtól névleg függő hatalmi központ,
állam jött létre.
Az Omajjád-dinasztia utolsó tagjának sikerült az akkor már arab–muszlim
sereg által meghódított Ibériai-félszigetre menekülnie. A félszigeten létrejött kis
városállamokban, fejedelmi udvarokban a művészetek mellett a különböző tudományokat is igen magas fokon művelték, ezáltal mintegy konkurenciát jelentve
a bagdadi udvar számára. Az iszlám jelenléte az Ibériai-félszigeten 1492-ben ért
végérvényesen véget, amikor az Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella által
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vezetett spanyol reconquista (visszahódítás) során az utolsó mór erőd, Granada
is elesett. A győztesek felszólították a muszlimokat, hogy vagy katolizáljanak
– azaz térjenek át a katolikus kereszténységre –, vagy hagyják el a félszigetet.
Néhány hónappal később az ibériai zsidóság ugyanilyen ultimátumot kapott.
A kivándorlók túlnyomó többsége az Oszmán–Török Birodalom területén telepedett le.
Az iszlám hódítás második nagy hulláma és a birodalom új egységbe foglalása az oszmán–törökökhöz fűződik, akik – bár már a 14. század során megvetették lábukat Európában, a Balkánon – 1453-ban foglalták el és tették fővárosukká Bizáncot/Konstantinápolyt, a mai Isztambult. A 15–16. században az
Oszmán–Török Birodalom Európa új nagyhatalma lett, amelynek hódítása az
európai térben megakadt ugyan, de az első világháború végéig igen jelentős politikai tényező maradt.
Európa és az iszlám találkozása: modernizáció és hagyomány
A Földközi-tenger medencéjében az Oszmán–Török Birodalomhoz tartozó
iszlám világban a Nyugat terjeszkedése és a gyarmatosítás Napóleon 1798–
1799-es egyiptomi hadjáratával vette kezdetét. Bár a franciák Egyiptomban
nem tudták megvetni a lábukat, a Maghreb térségében 1830-ban elfoglalták és
Franciaországhoz csatolták Algériát, míg Marokkó és Tunézia francia protektorátusok lettek. Egyiptom, amely az Oszmán–Török Birodalom felbomlásáig
névleg a birodalom része, 1882-től brit megszállás alá került. Az Oszmán–Török
Birodalom nem töröklakta területeit a Földközi-tenger keleti medencéjében az
első világháború után a nagyhatalmak – elsősorban a britek és franciák – mint
mandatárius hatalmak ellenőrizték. A kalifátus intézményét 1924-ben Musztafa
Kemal Atatürk, a modern Török Köztársaság megalapítója törölte el.
A Földközi-tenger déli partján, illetve a tágabb értelemben vett muszlim világban az európai fejlődési trendek sajátos folyamatokat indítottak el: egyrészt
a gyarmatokon és az egyéb függőségi viszonyban levő területeken jelentős szerepük volt a függetlenségi törekvések alakulásában; másrészt a helyi sajátos körülményeknek megfelelően maguk is megjelentek, ezáltal megindítva bizonyos
európai típusú modernizációs folyamatokat. Az európai nagyhatalmaktól függő
területeken élő muszlim közösségek identitásának alapja a vallás, az iszlám volt,
ami – mint az idegenektől szignifikánsan megkülönböztető jegy – egyrészt az
ellenállási mozgalmak és függetlenségi törekvések elengedhetetlen elemévé vált,
másrészt a muszlim világ különböző részei és mozgalmai között az együvé tartozás képzetét erősítette.
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Az első világháború utáni rendezés, az országhatárok meghúzása komoly
csapást jelentett a vallási összetartozásra, a muszlim hívők egységes világképére,
hiszen az addig egy egységként felfogott muszlim hívők közössége a muszlimok
számára teljesen idegen/mesterséges határok közé lett beszorítva és feldarabolva.
A kezdetben idegen befolyás, „segítség” alatt álló új államoknak új identifikációs pontokat és irányokat kellett találniuk. A helyzetből következően az egyik
ilyen irány az iszlám, a másik az az európai nagyhatalom volt, amelynek befolyási
övezetéhez az adott ország tartozott. Az új „nemzetállamokban” a hovatartozás
keresése során az európai típusú nacionalizmus is helyet és szerepet kapott, de a
sajátos környezetben sajátos módon alakult ki: a pániszlám mozgalmak mellett
a határokat figyelmen kívül hagyva megjelent először a török (pánturkizmus),
majd az arab (pánarab) nacionalizmus is.
A gyarmatok felszabadulása, illetve a nagyhatalmi „gyámság” megszűnése
után a szuperhatalmi szembenállás korában a muszlim államokban látszólag az
európai típusú fejlődés vert gyökeret: európai mintára a két nagyhatalmi tömbhöz kapcsolódó viszonyrendszerben az európai fejlődési irányok látszottak érvényesülni. Az új, független arab országok egy része a nyugati világhoz, másik
része a szocialista táborhoz kapcsolódott, és állami berendezkedésében – ha csak
névleg is – az ennek megfelelő mintákat igyekezett követni.
Az 1967-es arab–izraeli háború az arab nacionalizmus és ezzel együtt a szekuláris modellek hanyatlásának kezdetét jelentette. A szocialista berendezkedésű
arab államok számára a Szovjetunió és a keleti blokk felbomlása modernizációs
kísérletük egyértelmű végét jelentette, miközben a nyugati ideológiák – elsősorban a liberalizmus – szintén jelentősen veszítettek vonzerejükből. Az ideológiai
válságból a kiutat az iszlám látszott megmutatni, mint az egyetlen olyan elem,
amely az idegen hatások mellett is megmaradt. Az iszlám szerepe felértékelődött,
és egyre inkább teret nyer. Az utóbbi évtizedekben az iszlám politizálódott és
a politika iszlamizálódott. Ebben a kettős folyamatban jelentős szerepe volt az
európai fejlődési trendeknek, hiszen egyrészt ezek tagadásaként, másrészt ezek
hiányában – de tulajdonképpen európai mintákat (is) követve – alakult és alakul
tovább a mai helyzet.
Európa és az iszlám ma
Az Európai Unió területén ma a becslések szerint 20–25 millió muszlim él, ami
a 20. század nagy népvándorlásainak, a dekolonizáció, a térségbeli háborúk, a
gazdasági és politikai okok miatt megindult mozgásnak köszönhető. A többségi társadalmak iszlamofóbiája és a muszlim közösségek tartós kisebbségi léte
– amit a vallási kötelezettségek ellenére sem tudnak többségi jelenlétre változtat-
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ni – mindkét felet komoly kihívás elé állította. A befogadó országok (muszlim)
kisebbségkezelési gyakorlata eltérő volt, de mára világossá vált, hogy vagy elégtelennek bizonyult, vagy kudarcot vallott. A második és harmadik generációs
bevándorlókat a statisztikák – ha megszerezték az állampolgárságot – már nem
tartják nyilván bevándorlóként, miközben életmódjuk, társadalmi integrációjuk a többségi társadalom által kialakított oktatási és jogrend, valamint az előző
generációk otthonról hozott értékrendje közötti – gyakran konfliktusokkal terhes – térben zajlik.
Miközben az Európai Unió legnagyobb államaiban milliós nagyságrendben
élnek muszlimok – Franciaországban 6 millió, Németországban 4 millió, NagyBritanniában 1,6 millió stb. –, a közép-európai uniós tagállamokban számuk elenyészően alacsony, többnyire mindössze néhány ezer fő.
A Közel-Kelet konfliktusgócai
A Közel-Kelet közismerten a világ egyik legkonfliktusosabb térsége, amelynek
modern kori történetét nemcsak a térség egyes szereplői közötti feszültségek és
háborúk (arab–izraeli, illetve iraki–iráni), hanem a nagyhatalmi beavatkozások,
illetve egyes országok regionális hatalmi törekvései is alakítanak.
Az arab/palesztin–izraeli konfliktus
Az arab–izraeli konfliktus modern kori gyökerei az európai zsidó közösségeknek
az „Ígéret földjére” való „visszatelepülésére” és ott egy zsidó állam létrehozására
irányuló tevékenységéhez kapcsolódnak. Az európai nacionalizmusok környezetében a 19. században kialakuló baloldali zsidó nacionalizmus, a cionizmus
célkitűzése szerint a cél az apák földjén egy zsidó állam létrehozása volt, amelyben az Európában üldöztetésnek, majd később a holokausztnak kitett zsidóság
menedékre találhatott.
Mivel a brit mandatárius hatalom képtelen volt a helyzet megoldására, az
1948-ban kikiáltott Izrael Állam és arab szomszédainak története háborúk sorozatával írható le. Az első háború közvetlenül Izrael Állam megalakulása után tört
ki (1948–49), amelyben a fiatal zsidó állam a túlélésért harcolt. Az 1956-os szuezi válságban Izrael támadta Egyiptomot, brit és francia támogatással. Az 1967es háborúban Izrael jelentős területeket foglalt el arab szomszédaitól: Szíriától a
Golán-fennsíkot, Egyiptomtól a Sínai-félszigetet és a Gázai-övezetet, míg Jordániától Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordániát. Az 1967-es háború után már nem az
volt a kérdés, hogy Izrael Állam fennmarad-e, hanem hogy milyen határok között
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marad fenn. Az 1973-as háború vezetett végül az 1979-es egyiptomi–izraeli békekötéshez, amelynek következtében az arab államok kiközösítették Egyiptomot.
Az 1982-es libanoni háborút követően 2006-ig nem került sor újabb háborúra,
ekkor azonban ismét Izrael és Libanon között alakult ki fegyveres konfliktus.
2009-ben pedig az ún. gázai háborúban Izrael a Gázai-övezetből érkező támadások okait és szereplőit kívánta felszámolni.
Az arab–izraeli konfliktus pozitív szakaszának kezdete egybeesett a hidegháború végével. Az 1991-ben Madridban, az Egyesült Államok és a Szovjetunió
védnöksége alatt megkezdődött arab–izraeli békefolyamat egyrészt bilaterális
(Izrael–Jordánia/Szíria/Libanon/később a palesztinok), másrészt multilaterális keretben folytatott tárgyalásokból és megállapodásokból épült fel. 1994-ben
Jordánia is békét kötött Izraellel. A multilaterális tárgyalásokon öt munkacsoportot állítottak fel abból a felismerésből kiindulva, hogy bizonyos kérdések
a térség több/minden államát érint(het)ik. Így külön munkacsoportban tárgyalták a menekültkérdést, a gazdasági együttműködést, a környezetvédelmet,
a víz kérdését, valamint a regionális biztonság és fegyverzetkorlátozás kérdéseit.
A békefolyamatnak az 1990-es évek közepén, Jichak Rabin izraeli miniszterelnök
halálát követően lett vége.
A háborúk és a béketárgyalások folyamatában alakult ki a palesztin identitás,
amelynek domináns elemét képezte az önrendelkezésért és államiságért folytatott
küzdelem, amely máig nem érte véget. 2004-ben ugyan George W. Bush amerikai elnök hivatalosan is politikai napirendre tűzte az ún. „kétállamos” megoldást,
de a palesztin állam létrejöttéről máig nem sikerült megállapodni – annak ellenére sem, hogy nagyjából ismert, egy ilyen megállapodásnak milyen kérdésekkel
kell majd foglalkoznia (határok, menekültek, a „visszatérés joga”, Jeruzsálem stb).
A mára kialakult – gyakorlatilag – patthelyzetben az izraeli álláspont szerint
a palesztin oldalon nincs tárgyalópartner, miközben a palesztinok addig nem
hajlandók tárgyalni, amíg Izrael le nem állítja az újabb telepek létrehozását.
A palesztin kérdés megoldatlansága azonban alapvetően befolyásolja a térség
minden folyamatát és történését.
Irak
A mai Irak az első világháborút követő, az Oszmán–Török Birodalom felosztását
célzó rendezések keretében jött létre három – a moszuli, a bagdadi és a bászrai –
vilajetből. 1920-ban a Népszövetség Nagy-Britanniát jelölte meg mint mandatárius hatalmat, amelynek segítségével 1921-ben Fejszál ibn Husszein került Irak
trónjára. A brit jelenlét, amelynek feltételeit az 1922-es angol–iraki szerződés
rögzítette, 1930-ig tartott. Irak 1932-ben lett a Népszövetség tagja.
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1958-ban az iraki Szabad Tisztek megdöntötték a király (Fejszál fia) hatalmát,
és Irakot köztársasággá kiáltották ki. A következő évtizedben puccsok sorozata
következett, amelyek végső eredményeként a Bagdadban 1951-ben megalakult
Baász Párt vette át a hatalmat. A Baász Párt uralmának megszilárdításában komoly szerepe volt Szaddám Huszeinnek, aki 1979-re minden vezető tisztséget
megszerzett, bár a tényleges hatalmat már évekkel korábban ő gyakorolta: Irak
elnöke, miniszterelnöke és a Baász Párt Forradalmi Parancsnokságának elnöke
volt – a többi között – egyszerre.
A korábban egy politikai, gazdasági egységet soha nem alkotott, „mesterségesen” létrehozott Irak egyik fő problémáját magának az országnak az egyben tartása jelentette, hiszen a volt moszuli vilajetben a kurdok, a bagdadiban a szunnita
arabok, míg a bászraiban a síita arabok alkották a nagy többséget. A Baász Pártvezette Irakban az egységet egyrészt a baászista arab nacionalista ideológiával,
másrészt az „irakiságnak” mint nemzeti identitásnak az erősítésével próbálták
megalapozni. Emellett a lakosság spontán és szándékos, gyakran erőszakos keverése is állami program volt. A nagyvárosokban – a globális trendeknek megfelelően – a 20. század végére a bevándorlások miatt viszonylag heterogénné vált
a lakosság, ezeken kívül azonban a különböző etnikai és/vagy vallási csoportok
áttelepítésével is igyekeztek megtörni egyes területek homogenitását.
Irak másik problémáját határainak mesterséges, nagyhatalmi érdekeket tükröző volta jelentette, amelynek eredményeként az olajban gazdag Iraknak gyakorlatilag alig jutott partszakasz a világ olajkereskedelmének jelentős hányadát
lebonyolító Perzsa-öbölben. Irak későbbi háborúi kirobbanásánál mindig megjelent az iraki igény vagy Kuvaitra – ezzel nemcsak a jelentősen hosszabb tengerpart, de a partot stratégiai ellenőrzés alatt tartó szigetek és a kuvaiti olajmezők is
iraki szuverenitás alá kerültek volna –, vagy az iraki–iráni közös határt képező
– hajózható – Satt el-Arab vízi útra mint az iraki olajszállítmányok stratégiai
útvonalára.
Az iraki–iráni háború 1980-tól 1988-ig tartott. Az 1979-es iráni iszlám forradalom utáni helyzetet kihasználva Irak lerohanta Iránt. A háború mindkét féltől
hatalmas áldozatokat követelt, és egy tűzszüneti megállapodással ért véget. 1990ben azonban Irak ismét támadott, augusztus 2-án lerohanta Kuvaitot, amelyet
Irak 19. tartományává nyilvánítottak. Az 1991 januárjában az ENSZ Biztonsági
Tanácsának felhatalmazásával megindított háború helyreállította Kuvait szuverenitását és területi integritását, de a nemzetközi koalíciós erők megálltak a
kuvaiti–iraki határon. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa súlyos szankciókat hozott Irakkal szemben, amelyek részeként nemzetközi erők ellenőrizték az iraki
légteret a 32. szélességi foktól délre és a 36. szélességi foktól északra, Iraknak
nemzetközi ellenőrzés mellett le kellett szerelnie tömegpusztító fegyvereit és

97

Regionális tanulmányok
fegyverprogramjait, meg kellett semmisítenie a 150 km-nél nagyobb hatótávolságú rakétáit, és olajat csak engedélyezett mértékben adhatott el élelmiszer- és
gyógyszervásárlás céljából. Bár kezdetben Irak együttműködött a nemzetközi
ellenőrökkel, azoknak 1998 végén el kellett hagyniuk az országot, így Irak ellen
őrzés nélkül maradt. Ennek következményeként alakult ki az a helyzet, amelyben
2003-ban az Egyesült Államok és a „hajlandók koalíciója” megindította Irak ellen azt a háborút, ami három alapfeltételezésre épült:
––Irak újragyártotta tömegpusztító fegyvereit;
––Irak együttműködik terrorista szervezetekkel, különösen az al-Káidával;
––Irakban folyamatosan megsértik az emberi jogokat.
Az első két feltételezés alaptalannak bizonyult, míg a harmadik évtizedek óta
ismert volt. A 2003-as iraki háború megdöntötte Szaddám Huszein és a Baász
Párt rendszerét. Az amerikai ellenőrzéssel/segítséggel végbemenő újjáépítés egyben államépítési kísérlet is volt, ami az idegen fegyveres erők 2011-es kivonásával ért véget.
Iráni Iszlám Köztársaság
Az Iráni Iszlám Köztársaság a Mohammad Reza Pahlavi sah uralmát megdöntő
1979-es iszlám forradalom következményeként jött létre a világ egyik legrégebben lakott területén, az Iráni-fennsíkon. Ma a Közel-Kelet egyik legnépesebb
állama: lakossága mintegy 75 millió fő. Területe, stratégiai elhelyezkedése és
gazdasági adottságai miatt a térség egyik regionális hatalma. A lakosság nyelvi
és etnikai összetétele igen változatos, mindössze a fele perzsa. Vallásilag a lakosság túlnyomó többsége síita muszlim, de kis számban szunnita muszlimok,
zoroasztriánusok, zsidók, keresztények, sőt az üldözött bahá’i vallási kisebbség
közösségei is megtalálhatók.
Az Iráni Iszlám Köztársaság identitásának legfontosabb elemeit a neve tükrözi. Az irániság, az iráni nacionalizmus az iszlám forradalom után is jelentős
szerepet játszott és játszik. Az iszlám, ami a síita iszlámot jelenti, történetileg
két lépésben (iszlám > síita iszlám) vált meghatározóvá. A „köztársaság” mint
államforma az európai típusú modernizáció állami intézményeinek jelenlétét
„képviseli”, még akkor is, ha mint „iszlám köztársaság” egy sajátos, iszlám modernizációs kísérletre utal.
Irán a térség egyik regionális hatalmává vált, ami részben adottságaiból, stratégiai pozíciójából, a 20. század közepére szinte teljesen feltárt olajkincseiből
következik, részben pedig még a Pahlavi sahok által elindított modernizációs
programjából, hiszen egyetlen nagyhatalom presztízse sem lehet teljes a „modernitás”, a fejlődés nélkül. Az iszlám forradalom győzelme a műszaki-ipari
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modernizációt egy időre megállította ugyan, de mit sem változtatott azon az iráni szándékon – mondhatni eltökéltségen –, hogy az iszlám köztársaság a határain
túlmenően, de az egész iszlám világban befolyásra tegyen szert.
A síita iszlám az állam szervezetében is megnyilvánul. Az iráni alkotmány
szerint az iszlám köztársaság azon a hiten és meggyőződésen alapul, hogy egy
Isten van, és az ő kizárólagos joga irányítani, illetve az embernek kötelessége
magát az isteni parancsoknak alárendelni. Az isteni törvényeket – a rejtőzködő imám távollétében – a vallástudós értelmezi, aki az iráni iszlám forradalom
„legfőbb vezetője”. Az iszlám köztársaság berendezkedése egy olyan „vegyes”
rendszerben nyilvánul meg, mely sajátos keveréke az „iszlám államnak” és egy
„modern” államszervezetnek. Ezt a kettősséget mutatja az is, hogy noha az állam
életének fő irányvonalait a „legfőbb vezető” jelöli ki, a politikai struktúra három választott szegmensét három eltérő időpontban közvetlenül választják meg.
Ugyanakkor az ún. Őrök Tanácsának joga van a jelöltek előéletének az iszlám
törvények alapján történő átvilágítására, azaz előzetes szelektálásra. A parlament
nem a hatalom kizárólagos birtokosa, hanem a „legfőbb vezetőnek” vannak
olyan jogosultságai, amelyekkel máshol a parlament rendelkezik.
A regionális hatalmi státusz nélkülözhetetlen elemei közé tartoznak a modern
ipari, műszaki, technikai és technológiai fejlesztések, képességek. Az Iráni Iszlám
Köztársaság vonatkozásában egyrészt az ország olaj- és földgázkincsei, illetve az
arra épülő ipari háttér biztosít globális szinten is jelentős szerepet. Másrészt ide
tartoznak a regionális fegyverkezési versenyben „elért” eredményei – elsősorban
rakétaprogramja –, továbbá újabban a nukleáris infrastruktúra olyan méretű és
irányú fejlesztései, amelyek egyre konkrétabbá teszik a gyanút, hogy Irán nukleáris fegyverek kifejlesztésére törekszik. A nukleáris energiának mint a modernség
abszolút szimbólumának felhasználása hozzátartozik a regionális hatalmi státuszhoz, és mint ilyent, Irán sem tudja nélkülözni, annak ellenére, hogy sokan kétségbe vonják, hogy van-e erre szüksége, hiszen „térdig járnak az olajban”.
Bár az iráni nukleáris program 1956-ban kezdődött, a nemzetközi figyelem
középpontjába 2002-ben került, amikor kiderült, hogy Irán be nem jelentett módon két nukleáris létesítmény építésén dolgozik. A nemzetközi közösség aggodalmait, miszerint Irán nukleáris fegyverek előállítására törekszik – amit Irán
rendszeresen cáfol –, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által meghozott szankciók
mutatják.
Törökország
A modern Török Köztársaság az első világháborút követően, az Oszmán–Török
Birodalom töröklakta területein jött létre egy, a győztes nagyhatalmak által rá-
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erőltetett békeszerződést (1920. sèvres-i béke) követő függetlenségi háború következményeként (1922. lausanne-i béke). Jóllehet az 1923-ban kikiáltott Török
Köztársaság szakított az oszmán–török birodalmi hagyományokkal, azok emléke, illetve az abban megindult folyamatok mégis jelentősen meghatározták az új
köztársaság jövőjét.
Musztafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság első elnöke mélyreható reformokat vezetett be, amelyek célja Törökország európai szintű modern állammá
alakítása volt. Ezért szigorúan laikus nemzetállamot szerveztek – francia mintára –, amelyben a nemzetiség a területi államhoz tartozást jelentette, azaz mindenkit töröknek tekintettek, aki a Török Köztársaság állampolgára volt.
A török külpolitika atatürki jelszava a „béke itthon, béke a világban” volt.
A török külpolitika erőteljes aktivizálódása és regionális hatalmi dimenziójának
felépítése az először 2002-ben hivatalba lépett AKP- (Igazság és Fejlődés Pártja)
kormányhoz kötődik, és nagyjából egybeesik a hidegháború végét követő török
tapasztalatokkal, amikor is Törökország hirtelen „légüres térben” találta magát.
Az iszlamista gyökerekkel rendelkező párt népszerűsége azóta is töretlen, és immár harmadik ciklusukat töltik kormányon. A jelenlegi külügyminiszter, Ahmet
Davutoğlu nevéhez fűződik az ún. „nulla probléma a szomszédokkal” külpolitikai doktrína, amellyel párhuzamosan a török kormányzat aktív közvetítési kísérletekbe kezdett a közelebbi és távolabbi régióban egyaránt. Ezzel megalapozva
egyfajta „szomszédsági politikát”, amely egyrészt az Európai Unió szomszédságpolitikájának, másrészt Oroszország „közel külföld” politikájának tanulságait
igyekszik a maga számára lefordítani és alkalmazni.
A török regionális hatalmi törekvések középpontjában a Török Köztársaság
geopolitikai és geostratégiai helyzete áll. Törökország – a Balkán, a Közel-Kelet,
a Kaukázus, Közép-Ázsia és a fekete-tengeri régiók metszéspontjában, kis részben Európában, jelentős részben Ázsiában terül el – az atatürki hagyományok
és az Európával közös múlt okán 2005 óta hivatalosan is csatlakozási tárgyalásokat folytat az Európai Unióval. (A török csatlakozási szándék első hivatalos
dokumentuma az ankarai megállapodás, amelyet 1963-ban írtak alá. Az Európai
Közösségekhez való csatlakozási szándékát Törökország 1987-ben adta be.)
A csatlakozási tárgyalások azonban lassan és nehézkesen haladnak, illetve a közelmúltig – politikai okokból – fel voltak függesztve. A vitatott kérdéseket alapvetően négy nagy csoportba sorolhatjuk: a török kül- és belpolitikával összefüggő
kérdések, illetve a „Hol vannak Európa határai?” és az EU abszorpciós képessége
kérdések csoportjába. Az elhúzódó, és kérdéses kimenetelű tárgyalások miatt (az
EU életében először „nyitott végű” tárgyalásokról van szó) a török társadalom
egyre szkeptikusabbá válik. Mindez párosulva az aktivizálódó török regionális
politikával azt eredményezte, hogy egyre erőteljesebben merül fel a kérdés, vajon
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Törökország hátat fordít-e az Európai Uniónak, avagy mindössze a török külpolitika diverzifikálásáról van szó.
2011-ig, az arab tavasz kezdetéig Törökország számára egyetlen nagy biztonságpolitikai kihívás és fenyegetés létezett, a kurd kisebbség, amely a törökországi
lakosság 12–15%-át teszi ki. A kurd kisebbség létezésének elismerése már önmagában is fenyegetést jelentett az atatürki nemzetállam-felfogásra, azonban részben az uniós csatlakozási tárgyalások, részben a térségbeli folyamatok hatására
mára a török kormányzat hivatalosan is „békefolyamatról” beszél. Tény, hogy
ebben jelentős szerepet játszik az AKP iszlamizmusa, amely a vallást adja meg
elsődleges referenciapontnak, felülírva az etnicitás – laikus európai – primátusát.
Az „arab tavasz”
A hidegháború végét követő változások a Közel-Keletet sem kerülték el, és a térségben mélyreható átalakulás, átrendeződés kezdődött. A Szovjetunió felbomlása nemcsak azt jelentette a „szocialista” arab országok számára, hogy elveszítették a szövetséges szuperhatalmat – amelynek politikai, gazdasági, katonai stb.
támogatására korábban mindig számíthattak – és hogy magukra maradtak az
Egyesült Államok-vezette unipoláris világban, hanem azt is, hogy eltűnt az az
(európai) ideológia, amelyre rendszerüket alapozták. Miközben tehát meg kellett
találniuk helyüket egy teljesen új, gyakran a velük szemben – ideológiailag – ellenséges nemzetközi környezetben, meg kellett küzdeniük egy ideológiai legitimációs válsággal is.
A regionális hatalmi egyensúlyrendszer hidegháborút követő átrendeződésében az arab országok kudarca az összarab támogatottságot élvező kérdések (palesztin kérdés, az izraeli nukleáris képesség kérdése) nemzetközi képviseletében
egyre komolyabb politikai frusztrációt jelentett az arab országok számára, amit
súlyosbított az is, hogy az arab országokat együttesen mint „autoriter” rendszereket szokták emlegetni, amelyeket a hidegháború végét jellemző demokratizálódási hullám teljesen érintetlenül hagyott. A George W. Bush által meghirdetett
tágabb Közel-Kelet kezdeményezés – amelynek keretében az amerikai elnök a
térség demokratizálását tűzte ki célul, miközben az arab országok kormányzatainak hatalmát fenyegette – tovább növelte az arab kudarcélményt és az Amerikaellenességet. Mindeközben az arab kormányzatok – többé-kevésbé sikertelenül –
próbálták kezelni a népességrobbanás következtében az elmúlt évtizedekben
hirtelen megnövekedett lakosság problémáit és néztek szembe a gazdasági világválsággal. Ily módon a gyorsan terjedő tömegtüntetések okai között számos
hasonló elem kimutatható, még akkor is, ha minden országban – a sajátos körülmények miatt – a folyamatok nagyon különböző módon és ütemben zajlottak le.
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Ismert, hogy az arab társadalmak modernizációs válságon mennek keresztül.
A gyarmatosítás megszakította azt a sajátos modernizációs folyamatot, amely
Egyiptomban és Tunéziában kezdődött a 18–19. században, olyan intézményeket kényszerítve az arabokra, amelyek az európai fejlődés során alakultak ki.
Ezáltal egy olyan kettős rendszer alakult ki, amelyet sokszor és sokan leírtak, de
a működését általában nem értették meg. A társadalomtudósok által felállított
„reális tér-virtuális tér” paradigma különös jelentőséggel bír az arab társadalmak leírásában. Az arab társadalmakat jellemző patrimoniális rendszer nyújtja a
mindennapi életnek és a politikacsinálásnak azt a reális terét, amelyben a döntéseket meghozzák, a vitákat kezelik és elrendezik, illetve amelyben a társadalom
„uralkodó-alattvaló” hierarchiája működik. A világszerte elfogadott „normális”
struktúrák és intézmények, az európai és „univerzális” értékek/normák a virtuális térhez tartoznak, ahol a globális „játékszabályok” részét képezik. Így az
arab országok ahelyett, hogy modernizálódtak volna – akár saját, akár európai
módon –, alkalmazkodtak előbb a gyarmatosítók, majd a globalizáció szabályai
által szabott keretekhez. Államokat (királyságokat, köztársaságokat és dzsamáhirijját), parlamenteket, pártokat, alkotmányokat hoztak létre, és megtöltötték
azokat patrimoniális hierarchikus tartalommal.
A patriarchális társadalom és a patrimoniális rendszer annak ellenére is meghatározza a politikai és társadalmi struktúrákat, hogy az utóbbi évtizedekben
komoly kihívással kerültek szembe, ami hosszabb távon minden bizonnyal új
irányt szab majd a társadalmi és politikai fejlődésnek. Végső soron az urbanizáció az, ami igen nagy szerepet játszik a társadalmi hierarchia feltörésében, és ami
a társadalmi újraszerveződés új mintáit eredményezi. Az urbanizáció lehet az az
erő (vagy eszköz), amely végleg felbomlaszthatja a törzsi struktúrát, amelyet még
az iszlám is csak átmenetileg tudott széttörni első évszázadaiban.
Az arab tavasz okai között a gazdasági tényező különös figyelmet érdemel.
Az elmúlt évtizedekben az arab országokban óriási gazdasági liberalizáció
ment végbe, amelynek irányítója és élvezője részben az uralkodó politikai elit
– beleértve gyakran a hadsereget is –, részben pedig a társadalom más csoportjai, a helyenként kialakuló gazdasági közép, vagy akár az olyan iszlamista
szervezetek, mint a Muszlim Testvériség Egyiptomban, amely mára beleszólást
követel a politikai döntéshozatalba. Bár a gazdasági liberalizációs kísérletek
az elmúlt évtizedben nem teljesítették a hozzájuk fűződő várakozásokat, sikeresen meggyőzték a gazdasági érdekcsoportokat arról, hogy a sikertelenség
oka az erőn és erőszakon alapuló patrimoniális rendszer tehetetlensége, bürokratikus önvédelme és a reformoktól való tartózkodása. Nyilvánvaló, hogy
ez a jól képzett és cselekvésre kész gazdasági „osztály” helyet követel a politikai
döntéshozatalban.
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Az arab tavasz mindenkit meglepett, a politikai eliteket és a közvéleményt
egyaránt. Miközben a tüntetésekre általában mint „forradalmakra” hivatkoznak,
az arab világ máig egyetlen forradalmat sem produkált a szó klasszikus értelmében. Kétségtelen, hogy a tüntetések – az emberek részéről – békés, de hajthatatlan megmozdulások voltak, amelyek Tunéziában és Egyiptomban elérték legnagyobb szimbolikus céljukat, a „vezető” távozását, kikényszerítették az alkotmány
és a választási törvények megváltoztatását, valamint az új választások kiírását a
legközelebbi jövőre.
A tunéziai és egyiptomi események sikerei után úgy tűnt, hogy ezeknek „dominóhatása” lesz, azaz mindenütt, ahol az emberek az utcára vonulnak reformokat követelni, a vezetőnek mennie kell a hatalomból. Hamarosan kiderült
azonban, hogy az események menete igen különböző lehet. Az arab tavasz eseményeiben legalább három forgatókönyv vázolható fel:
1) a békés tüntetések távozásra kényszerítik a vezetőt (Tunézia, Egyiptom);
2) az uralkodó hatalom „kezeli” a helyzetet – vagy reformok és kedvezmények ajánlásával (Jordánia, Algéria, Marokkó, Szaúd-Arábia), vagy
katonai erővel (Bahrein);
3) az uralkodó hatalom nem tudja erővel megoldani a helyzetet, de őt sem
tudják a tüntetők távozásra és hivatala leadására kényszeríteni, így a
helyzet akár polgárháborúba (Jemen, Szíria) és a nemzetközi közösséggel való nyílt konfrontációba torkollhat (Líbia).
Az események világosan megjelenítették a már említett modernizációs válságot, továbbá fontos elemet tettek hozzá a politika szintjéhez: az emberek kimentek az utcára, és kinyilvánították akaratukat. Míg ez hosszú távon még mindig
kevésnek bizonyulhat, különösen, hogy a nép oldalán nincs szervezett erő és a
régi elitek is visszatérhetnek – ily módon kihasználva a helyzetet („ellenforradalom”) –, mégis úgy látszik, hogy az arab társadalmak elérkeztek arra a pontra,
amikor a patrimoniális rendszer és a „modern struktúrák” kettőssége nem tartható fenn tovább. A kibontakozó folyamatban az „alattvalóból” „állampolgár”
válhat, különösen, hogy minden ezzel ellentétes megnyilatkozás ellenére majd
száz évvel azután, hogy az arabok lakta területeket mintegy húsz politikai egységre osztották fel, az arab országok saját „nemzeti” identitást alakítottak ki, és
több szempontból is nemzetállammá váltak.
Egy másik fontos következmény az iszlám szerepének formálódása ezekben az
átalakuló társadalmakban. Jelenleg úgy látszik, hogy miközben a politikai iszlám
szervezett erői legális és elfogadott politikai aktorokká váltak, az arab világ poszt
iszlamista szakaszba lépett abban az értelemben, hogy miközben a mindennapi
élet iszlamizálódása tény, az iszlámnak mint a politikai, társadalmi és gazdasági
problémákra választ adó politikai ideológiának vonzereje jelentősen csökken(het).
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Regionális együttműködések116
A globalizáció és modernizáció, sikeres európai minták, valamint az igazodási
kényszerek következtében az 1980-as évektől kezdve az arab világban is számos
kez
deményezés történt különböző regionális csoportosulások létrehozására.
Míg azonban korábban, az 50–60-as években ezek a csoportosulások ideológiai
alapon, elsősorban a pánarab nacionalizmus eszméjének alapján jöttek létre,
addig az 1980-as években – a globalizációs mintáknak megfelelően – az együttműködések alapja elsősorban a gazdaság volt. Voltak ugyan kezdeményezések
ezen együttműködések politikai és védelmi tartalommal való megtöltésére, különösen a Perzsa-/Arab-öböl térségében, azonban a résztvevők inkább a nagyhatalmaknál kerestek védelmi garanciákat.
Arab Liga
Az arabközi politizálás államok feletti intézményes szervezete az Arab Liga,
amely az arabság minden fontos jellemzőjét megjeleníti, ugyanakkor manifesztálódnak benne mindazok a külső és belső kényszerek is, amelyek az arab identitás politikai érvényesülésének a határait kijelölik, s amelyek az egyes arab országok politikáját befolyásolják.
Az Arab Liga (az Arab Államok Ligája) az egyes arab államok szuverén, nemzetközi jogi szempontból egymástól független entitásainak meghatározott célból
szerveződő csoportosulása, anélkül, hogy a tagállamokat egyetlen szerves egységbe kívánná szervezni,117 és ezzel együtt rögzíti a politikai széttagoltságot, de a
politikai berendezkedések különbözőségének lehetőségét is elismeri.118
Létrejöttében egyrészt az arab umma és az azt politikai napirendre tűző
nacionalista eszme jelenik meg, másrészt az az igazodási kényszer, amelyet a
globalizációs folyamatok rónak az arab világra. Bár az első világháború utáni
közel-keleti rendezés során az a brit ígéret, miszerint Nagy-Britannia támogatni
fogja az arab királyság megteremtését az Oszmán–Török Birodalom arabok lakta
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A
 fejezet az N. Rózsa Erzsébet (szerk.): Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten
és Kelet-Ázsiában (2005, Teleki Alapítvány) és az N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz
A Közel-Kelet átalakulása (2015, Osiris) című könyvek vonatkozó részeinek felhasználásával készült.
A
 z Arab Liga alapokmányának 1. és 2. cikkelye. Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések
1945–1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1985, 46.
A
 z Arab Liga alapokmányának 8. cikkelye, Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések
1945–1982. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1985, 48.
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területein,119 nem valósult meg, 1941-ben Anthony Eden brit külügyminiszter
bejelentette, Nagy-Britannia támogatni fogja az arabok törekvéseit, hogy egységüket egy olyan szervezet keretei között valósítsák meg, amely egyrészt az arab
érdekek képviselője, másrészt az arab országok közötti kapcsolatok elősegítője
lesz. Ezzel párhuzamosan egy arab (iraki) javaslat is megjelent, amelyben Szíria,
Libanon, Palesztina, Jordánia és Irak alkottak volna egy „arab ligát”. Ez a javaslat
azonban az egyiptomi, szaúdi és szíriai ellenkezés, illetve a brit vonakodás miatt
nem valósult meg. Az Arab Liga végül egyiptomi javaslat alapján, az egyiptomi
vezetők által folytatott tárgyalások során körvonalazódott, és – brit támogatás
mellett – 1945-ben Kairó székhellyel alakult meg, ezzel is Egyiptom szerepét és
jelentőségét hangsúlyozva az arab világban.
Nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy az Arab Liga megalakulása egybeesik az ENSZ megalakulásával, azaz bizonyos, legalábbis formális szempontok
alapján az „arab ENSZ”-nek is nevezhető. Ezt tükrözi az Arab Liga struktúrája is,
amely hat fő testületből/szervből áll. A Liga Tanácsa a szervezet legfőbb szerve.
A liga állandó bizottságai között működik Politikai Bizottság, Közös Védelmi
Tanács, valamint a Szociális és Gazdasági Tanács is. Az ENSZ-hez hasonlóan
a ligának is vannak szakosított szervei. A titkári és adminisztratív feladatokat a
főtitkárság látja el, amelynek vezetője, a liga főtitkára komoly politikai szerepet
játszik: ő terjeszti a világ elé az Arab Liga közös állásfoglalásait.
Az Arab Liga egyik legfontosabb feladata, hogy elősegítse a tagállamok közötti esetleges viták békés rendezését, ugyanakkor képviselje a regionális és a
nemzetközi fórumokon a tagállamok közös álláspontját mindazon ügyekben,
amelyekben együtt/közösen érzik „megszólítva” magukat. A térség folyamatos
válságai, elsősorban a palesztin–izraeli konfliktus, illetve az iraki háború, majd
2004 elején Bush elnök felvetése a tágabb Közel-Kelettel kapcsolatban120 tipikusan ilyen kérdésnek számít, mivel nemcsak az arab országok részéről merül fel
az együttes fellépés és képviselet igénye, de a „külföld” is valamiféle közös véleményt feltételez, elfedve az egyes arab országok és érdekeik különbözőségeit.
Bár – az ENSZ-hez hasonlóan – az Arab Ligával, annak működésével és hatékonyságával kapcsolatosan általában elmarasztaló vélemények látnak napvilágot,
mindez nem változtat azon a tényen, hogy az Arab Liga az arab összetartozás, a
közös, etnikai alapú érdekérvényesítés intézményesített formája, az arab egység
hivatalos szimbóluma volt és marad.
119
120

 nnak ellentételezéseként, hogy az arabok Nagy-Britannia oldalán léptek be az első viA
lágháborúba és nem a török szultánt támogatták, aki egyébként – formálisan – a politikai
hatalmat gyakorolta felettük.
A
 z Unió helyzete (State of the Union address). 2004. január 20., Keesing’s Record of World
Events, Longman, 45779.
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Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC)121
Az Öböl-menti Együttműködés Tanácsát Szaúd-Arábia és öt másik arab állam122
hozta létre 1981-ben, részben Irán, részben az arab világon belül vezető szerepre
törekvő, illetve a térség egyik legerősebb hadseregével rendelkező Irak ellensúlyozására és elrettentésére. Létrejöttében emellett olyan, a tágabb térségben bekövetkezett események is befolyásolták, mint Afganisztán szovjet megszállása
1979-ben, továbbá ugyanebben az évben az iráni iszlám forradalom – amelynek
esetleges hatása az Öböl-országok olajmezőin dolgozó síita munkásokra kiszámíthatatlan volt –, valamint az iraki–iráni háború (1980–1988). Az együttműködés célja elsősorban az Öböl-térség biztonságának és stabilitásának megőrzése volt. Azonban már a kezdet kezdetén vita merült fel a tagállamok között
annak vonatkozásában, hogy – tekintettel arra, hogy maga az Öböl, illetve a
Hormuzi-szoros mint az olajszállítás fő útvonala nemzetközi szempontból is
kiemelkedő fontossággal bír – az útvonalak biztosításába bevonják-e a nyugati
nagyhatalmakat.123
Arab Maghreb Unió (AMU)
Az Arab Maghreb Uniót Marokkó, Mauritánia, Algéria, Tunézia és Líbia alapította 1989 februárjában azzal a céllal, hogy „átfogó arab egységet” hozzanak
létre, amelyhez később a többi arab ország is csatlakozhat, így valósítva meg fokozatosan a teljes arab egységet. (Moammar al-Kaddáfi líbiai vezető afrikai országok csatlakozásának lehetőségét is kilátásba helyezte.) Bár az együttműködés
elsősorban ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és kulturális ügyeket helyezett
előtérbe, az alapító szerződés egy közös védelmi cikkelyt is tartalmazott.124

121
122
123
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G
 CC – Gulf Co-operation Council. Keesing’s Record of World Events, Longman, 30982–3.
S zaúd-Arábia mellett Kuvait, Omán, Bahrein, az Egyesült Arab Emirátusok és Katar.
Omán a nyugati hatalmak bevonását szorgalmazta a vízi utak biztosításába, míg Kuvait
ragaszkodott ahhoz, hogy az ÖET el nem kötelezett státuszban maradjon, attól tartva, hogy
ellenkező esetben a nagyhatalmak beleavatkoznának a térség belügyeibe. Keesing’s Record
of World Events, Longman, 30982–3.
Keesing’s Record of World Events. Longman, 36474.
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Arab Együttműködési Tanács (ACC)
1989 februárjában Egyiptom, Irak, Jordánia és Észak-Jemen megalakították az
Arab Együttműködési Tanácsot, ami egy további lépést jelentett Egyiptomnak
az Izraellel való békekötést követő reintegrálásában. Az együttműködés célja
a fokozatos gazdasági integráció volt, nemcsak a tervezés, hanem a gyakorlati lépések szintjén is, bár állítólag egy titkos védelmi megállapodás is született.
Az együttműködés minden arab állam számára nyitva állt.125

125

Keesing’s Record of World Events. Longman, 36474.
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AZ INDIAI SZUBKONTINENS
Az indiai szubkontinens meghatározása és természetföldrajzi jellemzői
Az indiai szubkontinens viszonylag egyszerűen elhatárolható a világ többi nagy
civilizációs térségétől. Földrajzi értelemben jól felismerhető természetes határoktól övezett, erősen zárt területét északról a Himalája hegységrendszere, délről
az Indiai-óceán, nyugatról a Szulejmán-hegység, keletről pedig a Brahmaputra
folyam völgye határolja.126 Több évezreden átívelő fejlődését történelmi, társadalmi és a szellemi kultúra vonatkozásában egyaránt olyan sajátosságok jellemzik, amelyek hagyatéka a térség népeinek életében napjainkig nyomon
követhető. Erre támaszkodva a szubkontinenst időnként „indiai világként” is
emlegetik. A modern politikai földrajz Dél-Ázsiaként határozza meg e világrészt,
amelynek területén ma hét állam osztozik: a Pakisztáni Iszlám Köztársaság, az
Indiai Köztársaság (Bhárat Ganarádzsja), a Nepáli Demokratikus Szövetségi
Köztársaság, a Bangladesi Népköztársaság, a Bhutáni Királyság (Druk Jul), valamint két szigetállam: a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság és a
Maldív Köztársaság (Maldív-szigetek). Emellett történelmi kapcsolatokra hivatkozva egyre gyakrabban Afganisztánt is dél-ázsiai államként határozzák meg.
Ha ezt elfogadjuk, akkor a térség északkeleti határát a Hindukus hegységig kell
kiterjesztenünk.
Dél-Ázsia államainak létrejöttét és egyes társadalmi jelenségeit alapjaiban határozza meg az európai gyarmatosítás öröksége, amely – néhány kisebb francia
és portugál enklávétól eltekintve – az újkorra a brit birodalom dominanciáját
jelentette. A dekolonizáció és a független országok – zömmel 1947–48-ban bekövetkező, de a Maldív-szigetek esetében 1965-ig, Bangladesében pedig 1971-ig
húzódó – megalakulása formálta a szubkontinens mai államrendszerét, amelyet
ugyanakkor továbbra is a politikai India szinte minden téren megmutatkozó
dominanciája jellemez. Innen eredeztethető a brit gyarmati politika egyik legsúlyosabb öröksége: a történelmi indiai államterület szétszakadása, valamint az
egymással rivalizáló India és Pakisztán létrejötte is (1947. augusztus 14–15.). DélÁzsia politikai dinamikájának és jellemzőinek vizsgálatakor megkülönböztetett
126

 mai Indiai Köztársaság északkeleti határtérségei (pl. Nágaföld) a helyi lakosság kulturális
A
és antropológiai jellemzői alapján már nem Dél-Ázsia, hanem inkább Délkelet-Ázsia térségéhez sorolhatóak.
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figyelmet szentelünk nekik, mivel napjainkig a térség vezető államainak szerepét
töltik be. Az indiai szubkontinens természetföldrajzi szempontból igen sokszínű
adottságokkal bíró terület. A magashegységi (a Himalája térségében), a trópusi esőerdőktől borított és a sivatagos (Thar-sivatag) vidékek egyaránt jellemzik.
Ezek nemcsak hogy egy világrészen, de egy országon belül (India) is megtalálhatóak. A térség földtörténeti szempontból is roppant sajátos múlttal bír: a Pangea
szuperkontinens feldarabolódása után a mai szubkontinens alapját képező szárazulat eleinte a Gondwana őskontinens részeként, majd önálló földrészként folytatta vándorlását, amelynek végén – kb. 45 millió éve – összeütközött Eurázsiával,
felgyűrve az északi lezárását képező Himalája hegységrendszerét. Ettől délre, a
térség északi és nyugati részét elfoglaló kiterjedt alföldek, a Szindu (Indus) és a
Ganga (Gangesz) völgye Dél-Ázsia legsűrűbben lakott vidékei. Ezen északi síkvidék folyamai (az említett Szindu és Ganga, valamint a Brahmaputra) kiterjedt
biológiai rendszerek és egyszersmind mélyreható civilizációs folyamatok táplálói. Az emberalkotta és természetes környezet viszonya ezekben a betelepülési
tengelyekben napjainkig a helyi társadalmak egyik legégetőbb stratégiai távlatú
dilemmája. A síkságoktól délre a Dekkán-ősmasszívum uralja a szubkontinens
geomorfológiai látképét, amelyet a Nyugati- és Keleti-Ghátok hegységrendszerei, azokon túl pedig az Indiai-óceán zár le.
A szubkontinens éghajlatát jórészt a trópusi monszun határozza meg. E forró
égövi környezetben egykor meghatározó trópusi esőerdei, illetve monszunerdei
növénytakarójából ma már nagyon kevés maradt meg, jórészt a térség északkeleti
peremén, a Godavari és Mahanadi folyók által közrefogott hegyvidéken, valamint
a Nyugati-Ghátok déli nyúlványain. A maradék erdőfoltok – és a hozzájuk kötődő
életközösségek – hosszú távú fennmaradása védelmük dacára is minimum kétségesnek tekinthető. Dél-Ázsia természeti környezetének állapotát napjainkban
– persze országonként és vidékenként eltérő mértékben – katasztrófával felérő
jelenségek sorozata fémjelzi. A túlnépesedés, a rohamos iparosodás és az ember
környezetátalakító tevékenységének megannyi formája – kiegészülve a globális
éghajlatváltozás hatásaival – fajok tömegét sodorta a kipusztulás szélére vagy a
menthetetlen kiveszésbe. Biodiverzitásának, természetes környezeti egyensúlyának gyors ütemű romlása az egyik legmeghatározóbb folyamat, amely a helyi
lakosság életfeltételeit formálja majd az elkövetkező évtizedekben – és minden
bizonnyal azon is túl. Mindez az ember számára legkézenfekvőbb formában, a
térségben még mindig óriási tömegeknek megélhetést nyújtó mezőgazdasági termelés feltételeinek és a megfelelő mennyiségű édesvízhez való hozzájutás lehetőségeinek romlásában érhető tetten. A szubkontinens civilizációs fejlődésében
évezredek óta meghatározó nagy felszíni vízfolyásokat tápláló források, főként
a Himalája egyre visszaszoruló gleccsereinek védelme és ellenőrzése a belátható
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jövőre nézve stratégiai fontosságúvá válik az itteni társadalmak számára. Utóbbi
szempontból különösen riasztó, hogy Belső-Ázsia gleccserekben tárolt édesvízkészletei napjainkban a globális átlagot messze meghaladó ütemben zsugorodnak.
A szubkontinens lakossága
Dél-Ázsia 2015-re egyike a Föld legsűrűbben lakott térségeinek. Noha a szárazföldek összterületének mindössze 2,4%-át teszi ki (és ebbe már Afganisztánt is
belekalkuláltuk), az ázsiai kontinens népességének csaknem 40%-a, míg az emberiség több mint 23%-a él itt. Bár a szubkontinensről folyamatos a kivándorlás
a világ fejlettebb és biztonsági szempontból stabilabb térségei felé, népességének
folyamatos növekedését emellett sem látszik semmi fenyegetni az elkövetkező
évtizedekre nézve. Ma a világ tíz legnépesebb országa közül három (India 2.,
Pakisztán 6. és Banglades 8.) itt található. Demográfiai szempontból – csakúgy,
mint minden más lényeges tényezőt tekintve – India foglalja el a legkiemelkedőbb
pozíciót, ahol a legutóbbi, 2011-ben megtartott népszámlálás már több mint 1,22
milliárd embert regisztrált. A ma érvényes kalkulációk szerint valamikor 2020
és 2030 között az Indiai Köztársaság lakosainak lélekszáma meg fogja haladni a
Kínai Népköztársaságét. A dél-ázsiai származásúak a 21. század derekára tehát
az emberiség meghatározó hányadát teszik majd ki, erősen befolyásolva annak
antropológiai és kulturális összetételét.
Az indiai szubkontinens antropológiai, nyelvi és vallási szempontból egy
aránt a világ egyik legsokszínűbb térsége. Ennek kiformálódásában komoly szerepet játszott, hogy noha földrajzilag jól körülhatárolható egységet alkot, DélÁzsia politikai és gazdasági szempontból soha nem volt igazán izolált vidék.
A rajta keresztül zajló kereskedelmi és katonai mozgások évezredeken keresztül
a helyi társadalmi/politikai fejlődés alapvető tényezői közé számítottak, rendszeresen újabb hatásokkal formálva e világrész multikulturális jellegét.
Lakosságán belül az europid antropológiai jelleg képviselői alkotják a számszerű többséget, amely máig kifejezetten dominánsnak tekinthető Pakisztán,
Észak-India, Banglades, Dél-Nepál, Dél- és Közép-Srí Lanka, valamint a Maldívszigetek hagyományos népességi csoportjainak körében. Az egykor a térséget
uraló indomelanid jellegű (dravida) népek sajátos ősi rasszának leszármazottai kisebb zárványok mellett Dél-Indiában és Észak-Srí Lankán őrizték meg
többségi pozíciójukat. Dél-Ázsia északi és északkeleti pereme egyszersmind a
mongoloid nagyrassz többségi elterjedésének peremvidékét is képezi. Az északkelet-indiai szövetségi államok, Bhután, Észak-Nepál és Kasmír Ladakh régiójának hagyományos etnikai közösségeit az ilyen antropológiai vonásokat hordozó
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emberek alkotják. A nagy létszámú rasszok képviselői mellett szerte a szubkon
tinens belső területein jelen vannak az egykor meghatározó népességnek számí
tó ősi közösségek maradékai is. A Srí Lanka-i veddák vagy például az indiai
Andamán-szigeteken élő negrito andamanid népek is ezeket a marginalizált
(sokszor eltűnéstől fenyegetett), de karakteres csoportokat képviselik. Mellettük
néhány tízezres lélekszámban élnek az egykor az európaiak által rabszolgaként
behurcolt fekete afrikaiak leszármazottai (az ún. sziddik) is.
Dél-Ázsia lakosságának nyelvi összetételét jól jellemzi, hogy a térségben kb.
1900 nyelv és dialektus van használatban valamilyen közegben. India e szempont
ból is a legbonyolultabb képet mutatja. Napjainkban kb. 1600 nyelvet és dialektust
beszélnek az országban. Ezen belül sokkal kevesebbre – mintegy kétszázra – tehető a valóban jelentős számú állampolgár által használt nyelvek száma, és „mindössze” 30 nyelvet beszélnek több mint egymillióan. A legelterjedtebb őshonos
nyelv a hindi, amelyet a lakosság mintegy 35%-a beszél, elsősorban az ország északi harmadán. India területén négy nyelvcsalád (indoeurópai, dravida, ausztro
ázsiai, sino-tibeti) képviselői tekinthetők őshonos népességnek. Megoszlásukra
jellemző, hogy a lakosság kb. 74–75%-a indoeurópai, 23–24%-a dravida, 1,2%-a
ausztroázsiai, míg 0,6%-a sino-tibeti nyelvet használ anyanyelveként.
Vallásfelekezeti hovatartozását tekintve a szubkontinens népessége szintén
igen heterogén. Fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy esetükben a vallás nemcsak
a transzcendenshez való viszonyt, hanem egy egész létfelfogást, kultúrát, civilizációs és történelmi tradíciók összetett rendszerét jelenti, amely meghatározza
életmódjukat. A vallásosság emellett helyenként a nemzeti öndefiníciók alap
elemévé vált (pl. szingalézek, tamilok, nágák, szikhek esetében), míg másoknál
a nyelvi/etnikai összetartozás mellett a vallásosságot másodlagosnak tekintették
(pl. bengáliak). Mindez tehát újabb változóval bővíti a dél-ázsiai identitások igen
komplex rendszerét. Érdemes itt arra is rávilágítanunk, hogy a huntingtoni értelemben vett civilizációs határvonalak nem esnek egybe az indiai szubkontinens
hagyományos történeti és földrajzi határaival, hanem a térség gerincét alkotó
hindu civilizációs terület mellett az iszlám civilizáció, valamint a buddhizmus
által dominált – Huntington szerint önálló civilizációs jelleggel nem bíró – térségek szelik elméleti részekre.
Az indiai szubkontinens – legalábbis számszerűen – uralkodó vallási irányzata a hinduizmus. Elterjedése az ókor folyamán messze túlmutatott a térségen,
és Délkelet-Ázsia nagyobb részén is dominánssá vált. Az indiai mintájú megoldások itt az ősi államok szerveződésének alapját szolgáltatták. Noha napjainkra
egykori széles elterjedési térségéből tulajdonképpeni törzsterületére szorult vis�sza, a hindu civilizáció termékenyítő hatásának öröksége máig számtalan formában megfigyelhető Dél- és Délkelet-Ázsia népeinek körében.
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Manapság a hinduizmust szokták a legősibb gyökerekre támaszkodó, első
világvallásnak tekinteni. Formálódásában az árja vallási és társadalmi képzetek
(bráhminikus tanítások, varnarendszer) és az óind hitvilág elemei (újjászületéstan, áldozatok) egyaránt szerepet játszottak. A „hindu” kifejezés a perzsa nyelvből terjedt el a világon, eredetileg a Szindu folyón túl, tehát az iráni világtól délkeletre élő embereket jelölték vele. Bár a hinduizmus az európai értelemben vett
ókor időhatárain túl is dinamikusan változott, szent iratai az i. e. 1500–1400-as
években keletkeztek.
A hindu vallás erősen politeista jellegű, számtalan isten, istenség, illetve ezek
avatárái alkotják a panteont. Közülük nagyjából 30 (pl. Brahmá, Visnu, Siva, Káli,
Ganésa, Hanumán, Shaktí, Laksmí) tisztelete tekinthető általánosan elterjedtnek
a hindu világban. Korunkban a hindu hívek aránylag csekély kivétellel (főként
az elszármazott diaszpórák) Dél-Ázsiában, leginkább Indiában, kisebb részben
Nepálban, Srí Lankán, illetve szórványként a többi térségbeli országban élnek.
Jelentősebb közösségeik Ázsián kívül ott maradtak fenn, ahol számottevő az indiai eredetű, betelepült lakossági csoportok aránya. Ilyen például a dél-amerikai
Suriname és Guyana, illetve az indiai-óceáni Mauritius szigetállama, ahol az
indiaiak a populáció 68%-át teszik ki, a többségi vallás szereplőjévé emelve a
hinduizmust is. India lakosságának kb. 80%-a, több mint 900 millió ember tekinthető hindu vallásúnak. A hinduizmus ezáltal korunk harmadik legnépesebb
és egyben legösszetettebb vallási rendszere is. Sokfélesége nem teszi lehetővé az
egységesen szervezett papi osztály kialakulását, így a hinduizmus nem ismeri a
kereszténységre jellemző hierarchikus egyházi struktúrát. Politikai jelentőségét
árnyalja, hogy egy sajátos indiai nemzetfelfogás alaptényezője lett, amelyet az ún.
hindu nacionalista eszmeáramlat képvisel.
A buddhizmus a másik nagy vallási/civilizációs rendszer, amely az indiai térségből indult világhódító útjára. Noha alapítója, Gautama Sziddhártha herceg
(a történelmi Buddha) hite mára eredeti hazájában jórészt marginalizálódott, a
buddhizmus rendkívül impozáns karriert futott be Ázsia északabbra és keletebbre fekvő régióiban, ahol sok helyen a domináns vallási/filozófiai irányzattá és
nem mellesleg nemzeti identitások sorának alapjává vált. Ezáltal a 21. században
is az indiai kultúra hatását képviseli Belső-, Kelet- és Délkelet-Ázsia széles térségeiben. Ma India lakosságának kevesebb mint 1%-a buddhista, kultúrájuk jelenléte azonban egyes északi területeken (pl. Ladakh, Szikkim, Arunácsal Prades)
sokkalta meghatározóbb. Nepálban a lakosság kb. 10%-a vallja Buddha hitét,
főként szintén az északi országrészben. Dél-Ázsiában ma Bhután és Srí Lanka
az a két állam, ahol a buddhizmus többségi vallásnak számít. Előbbi esetében ez
a lakosság 75%-át teszi ki, és az ún. vadzsrajána irányzata az államvallás szerepét is betölti. Srí Lanka polgárainak kicsit több mint 70%-a buddhista (főként a
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szingalézek), itt a théraváda irányzat domináns, hasonlóan Délkelet-Ázsia több
országához.
Az iszlám a 8. század elején127 jelent meg – bár csak a későbbi századokban
nyert komoly teret – az indiai szubkontinensen, természetesen nyugati irányból
nyomulva be a térségbe. A mai Pakisztán területén, a Szindu völgyében vált először domináns vallási irányzattá. Noha India területének jelentős része felett a
középkortól a brit gyarmati uralom kiépüléséig muszlim vallású uralkodók gyakorolták a főhatalmat, az iszlám maga csak egyes térségekben (az említett északnyugati zónában, Kasmírban, valamint Bengália keleti részén) vált a lakosság
többségének vallásává, ugyanakkor a hinduizmus mellett általánosságban a második legjelentősebbé emelkedett. Vonzerejét nagyban növelte, hogy tagadta a
hindu társadalmak tradicionális, sokak számára nyomasztó hierarchiáját – azaz
a varna- és kasztrendszert –, és a híveket Allah színe előtt egyenlőnek hirdette.
Napjainkra a nagy világtérségek közül Dél-Ázsiának van a legnagyobb muszlim
népessége. Számszerűen többen gyakorolják itt a Próféta vallását, mint az iszlám
civilizáció központjának számító közel-keleti térségben. Ez 2014-ben már több
mint félmilliárd embert jelentett, ami a világ muszlim népességének csaknem
egyharmada. Elterjedtségük és versengő civilizációalkotó szerepük miatt a térség
vallási színezetű konfliktusainak túlnyomó része is a hindu–muszlim törésvonal
mentén jelenik meg, mindkét fél részéről táplálva a szélsőséges politikai irányzatok és azokért terrorisztikus módszerekkel küzdők szervezeteinek tevékenységét.
Muszlimok napjainkban Dél-Ázsia minden országában élnek, igaz, jelenlétük
Bhutánban elenyésző, Nepálban pedig ma még nem igazán jelentős (néhány százalék). Az iszlám Pakisztánban, Bangladesben és a Maldív-szigeteken van uralkodó pozícióban, és részaránya valamelyest növekedőben van az indiai társadalmon belül is. Arra azonban belátható időtávban nincs esély, hogy a térség más
államaiban is jelentős iszlamizáció menjen végbe. Pakisztánban és Bangladesben
ugyanakkor az iszlám rendkívül fontos szerepet játszik az állam eszmei fundamentumainak létrehozásában és fenntartásában, az „iszlám nemzet” létezésének
tézise pedig a brit–indiai gyarmat területfelosztásának egyik rendezőelvévé vált.
A kereszténység – eltekintve a Szent Tamás-keresztények ókorig visszanyúló keralai jelenlététől – természetesen az európai gyarmatosításnak köszönheti
mégoly szerény térnyerését a szubkontinensen. A portugál, francia és angol hittérítők munkája érzékelhető eredményre csak egyes kis létszámú lakossági csoportok esetében vezetett. Indiában Goa, valamint az északkeleti határállamok
127

 z i. sz. 7. században arab kereskedők révén már feltűnt az iszlám a szubkontinens partviA
déki területein, ez azonban még nem eredményezett tömeges térítést, szemben a politikai
hatalom nyugat felől történő kiterjesztésének folyamatával.
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népességén belül vannak jelentősebb arányú keresztény közösségek. Utóbbi
térség etnikai csoportjainak egy része (nágák, mizok, csinek) a térítőmunka
eredményeképpen túlnyomórészt kereszténnyé vált (megőrizve persze törzsi
hitvilágának egyes elemeit), így a – főként angolszász rítusú – kereszténység itt
gyakorolta a legnagyobb hatást a helyi kulturális viszonyokra, többségi pozícióba kerülve Nágaföld és Mizoram szövetségi államokban. India összlakosságának
2,3%-a tartozik valamelyik keresztény felekezethez, ami a társadalom méretének
köszönhetően számszerűen jelentős, összességében mégis marginális jelentőséggel bír. India mellett Srí Lanka rendelkezik még említésre méltó keresztény
közösségekkel Dél-Ázsiában. Az európai (portugál, holland, brit) missziós tevékenységnek köszönhetően megszilárduló keresztény – főként római katolikus – csoportok ma az ország népességének valamivel több mint 7%-át teszik ki.
Közöttük sajátos csoportot alkotnak az egykori gyarmatosítók leszármazottai, az
ún. burgerek.
India különleges kisebbségi csoportját alkotják a párszik, az egykori iráni
zoroasztriánus vallás képviselői, akik az iszlám térnyerése elől menekülve leltek
új hazára a szubkontinensen az i. sz. 8–10. század között. Sajátos társadalmi-
kulturális különállásukat megőrizve többnyire a kereskedelemben és a gazdasági élet magasabb szféráiban vált érzékelhetővé jelenlétük az indiai lakosság
sokszínű tengerében. A 19. század folyamán a zoroasztriánusok újabb utánpótlást kaptak Iránból bevándorló hittársaik személyében, ezen iráni közösségeket
azonban megkülönböztető jelleggel nem sorolják a párszik közé. A dominánssá
váló, felsőbbrendűséget hirdető iszlám közeg helyett a sokvallású India sokkal
komfortosabb környezetnek tűnt kultúrájuk fenntartására, jóllehet kisebbségi
helyzetük itt is vitathatatlan.
Szintén sajátos, ugyanakkor Észak-Indiában hagyományosan fontos szerephez jutó vallási kisebbség a szikheké. A 15. század végén létrejött, a hinduizmus és az iszlám elemeit egyaránt ötvöző, monoteista vallási irányzat központja Pandzsábban alakult ki. A szikhek megítélése koronként és politikai helyzet
függvényében változott, konfliktusaik azonban a 19. századra erőteljes katonai
hagyományokat ápoló közösséggé formálták őket. Noha „nemzeti” önállósági törekvéseik (Khalisztán megalapítása) a 20. században nem érhettek célt, az
indiai Pandzsáb szövetségi államban – határainak többszöri módosítása árán –
szerény többséget alkothatnak, hozzájutva az ország föderatív struktúráján belül saját közösségi „játékterükhöz”. Napjainkban a szikhek jelenléte különösen
szembeötlő az indiai fegyveres erőknél.
A nagy vallási irányzatok mellett persze számos, ma nem igazán fontos szerepet játszó vallásrendszer (pl. dzsainizmus) is fennmaradt a szubkontinensen, és
szerte a térségben megőrződtek a hagyományos kultuszok maradványai, illetőleg
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– főként az elszigetelt, törzsi közösségekben élő emberek körében – az animista
vallások is. Említést érdemel továbbá a zsidók indiai jelenléte is. Az első izraelita
közösségek dél-ázsiai megtelepedését hagyomány szerint még az ókor időszakára teszik, amit a későbbi korokban további bevándorlási hullámok követtek
a tengerpart egyes városi térségeibe. Napjainkban három településterületüket
szokás meghatározni: a keralai térség (Kocsin) mellett Mumbaiban (Bombay) és
Kolkatában (Kalkutta) élnek relatíve jelentősebb közösségeik, összesen néhány
ezer fős lélekszámban.
Történelmi gyökerek és a jelenkor
Dél-Ázsia területének benépesüléséről már az i. e. 400 000–200 000 közötti időszakából is vannak archeológiai adatok, míg az i. e. 10 000–5000-ig terjedő időszakból már különböző régészeti kultúrák azonosíthatóak a szubkontinensen,
amelynek népessége általában észak–déli irányú vándorlás folyamán hódította
meg mai településterületét. Mint fentebb említettük, e népesség elhelyezkedését
és életfeltételeit jelentősen strukturálta a kiterjedt felszíni vízfolyások rendszere.
A helyi lakosság társadalmi és anyagi fejlődésének világtörténelmi szempontból
is igazán jelentős tendenciái is ehhez kapcsolódóan bontakoztak ki.
Széles körben ismert, hogy az „indiai világ” egyike a Föld legrégebbi civilizációs hagyományokra támaszkodó térségeinek. E kontinuitás egészen az i. e. 5–4.
évezredig nyúlik vissza, mikor – hasonlóan a közel-keleti folyamvölgyi kultúrák
esetében megfigyelhető mintához – megkezdődött a szervezett földművelés a
Szindu (Indus) folyó termékeny síkságán. A szubkontinens északi részének óriási
folyamrendszere ideális közeget teremtett a (kor lehetőségei szerinti) magasabb
szervezettségű mezőgazdasági termelés és társadalmi élet kialakításához. E letelepedett, erődített városias központok köré szerveződött civilizáció persze csak
jóval később, az i. e. 3–2. évezredben érte el fejlettségének és vonzerejének zenitjét, tényleges politikai egységről azonban valószínűleg még ekkor sem beszélhetünk. A városok között azonban egyértelműen zajlott a sokoldalú együttműködés, amit több közös megoldás (pl. mértékszámítás) bizonyít. Az Indus-völgyi
civilizáció e csúcsidőszakában mintegy 1,3 millió négyzetkilométeren formálta
a helyi társadalmak fejlődését. Ismert településközpontjai közül kettő emelkedett ki: a sokat kutatott Harappa (fénykora: i. e. 2300–1750) és Mohendzsodáró
(fénykora: i. e. 2154–1864), amelyek legfejlettebb periódusa egybeesett az egész
civilizációs térség virágkorával. A települések maradványain jól megfigyelhető
szervezőerő a fejlett városépítészetben és a kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokban is megnyilvánult. Az Indus-völgy lakosainak nyelve valamely protodravida
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nyelv lehetett. Életükről még csak régészeti leletek állnak rendelkezésünkre, kevés írásos emlékük napjainkig megfejthetetlen. E térség ókori történelmét körüllengő bizonytalanságok és rejtélyek jó táptalajt adnak a történeti misztikáknak,
amelyek különösen a mai India történelmi identitásának formálásában jutnak
szerephez.
Az indoiráni nyelvet beszélő árja népek i. e. 1500 körül lezajlott beözönlése a szubkontinens északi térségeibe az óind történelem legszélesebb körben
ismert momentuma, amely alapjaiban formálta át a térség politikai szerveződésének, kulturális és társadalmi fejlődésének feltételeit. Hatása mind a mai napig nyomon követhető az indiai társadalom életében. Az árják érkezése az ún.
védikus korszak (i. e. 15. század – i. e. 8. század) nyitányát jelentette. A dravida
nyelvű lakossági csoportok fokozatosan dél felé szorultak, sajátos, máig fennálló nyelvhatárt hozva létre a Dekkán-fennsíkon, a szubkontinens indoiráni és
dravida ajkú lakossága között. A dravidákat ősi településterületükön már csak a
mai Pakisztánban élő bráhuik képviselik. Az árják az Indus-völgy már érkezésük
előtt is régóta zajló kulturális és gazdasági hanyatlása nyomán a Ganga (Gangesz)
síkságán szervezték meg életüket, magukkal hozva hiedelemvilágukat és politikai intézményeiket.
A védikus korban kezdődött meg az indiai társadalom sajátos szerveződése,
amely a ma is jól ismert hierarchikus struktúra, az ún. varnarendszer (a varna
szanszkrit eredetű szó; szín, minőség, fajta jelentéssel is használják) kiépülését
eredményezte. Négy varna alakult ki, amelyek a ma ismert kasztrendszer alapjául szolgáltak: a bráhminok (a papok), a ksatriják (a harcosok és uralkodók), a
vaisják (a közrendű dolgozók és kereskedők), valamint a sudrák (a szolgálók)
varnái, amelyek e sorrendben egy társadalmi hierarchiát is kifejeztek. Alattuk
az érinthetetlenek, a dalitok helyezkednek el, akikkel semmiféle érintkezés nem
volt megengedett a négy varna, illetve az ezek bázisán kialakuló kasztok tagjai részéről. Ezzel a világon egyedülálló társadalmi szerveződés jött létre, amely
alapvetését tekintve évezredeket élt túl, és csak a 20. század folyamán, az indiai
demokratikus politikai kultúra és polgári jogegyenlőség megteremtésére irányuló törekvések részeként kezdték felszámolni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
származásból adódó megkülönböztetés következményei történelmi korszakokon át nem nehezedtek nyomasztóan az indiai emberek tömegeire. Emlékezetes,
hogy az i. sz. 7–8. században megjelenő, majd a 12. századtól erős lendületet
kapó iszlám térhódítását a szubkontinensen éppen az segítette elő igazán, hogy
híveinek körében elutasította a származás szerinti különbségtételt. Így egyes térségekben – különösen az alsóbb kasztok tagjai – nagy tömegekben tértek át a
Próféta hitére. Kasmírban például szinte csak a bráhmin kasztokhoz tartozók
maradtak hinduk.
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Dél-Ázsia régmúlt örökségének értékelésekor fontos rámutatnunk arra is,
hogy a szubkontinens hosszú történelme folyamán inkább kultúrtérségként és
civilizációs központként, mintsem valamiféle egységes politikai entitásként írható le. Az ókor óta a legszélesebb politikai egységét a brit kolonizátorok teremtették meg a saját irányításuk alatt. Valójában a mai Indiai Köztársaság területi
kiterjedésével teljes egészében megegyező államalakulat egészen 1947-ig nem létezett a térségben. (Igaz, az i. e. 322–185 között fennálló Maurja Birodalom fénykorában erősen megközelítette az ország mai határait, teljes kiterjedésében pedig
meg is haladta annak mai területét. Hasonlót mondhatunk el az 1526-tól, névlegesen 1858-ig fennállt Mughal [Mogul] Birodalomról is.) A kulturális ősiség,
valamint a fiatal államiság találkozása a bipoláris korszak stratégiai és külpolitikai
útkeresésével, továbbá a sokszínű társadalom identitásépítésével sajátos viszonyt
alakított ki múlt és jelen között. Ennek problematikája az indiai–pakisztáni
viszonyrendszeren is nyomot hagy.
Az indiai ideológusok számára komoly kihívást jelent az is, hogy az Indusvölgyi civilizáció által egykor dominált terület ma túlnyomórészt a rivális
Pakisztánhoz tartozik, annak is a gazdasági és demográfiai gerincét alkotó térségét fedve le. A helyi ókori kultúrák örökségére így ma Pakisztán is igényt tart,
kisajátítva a maga számára a történelem egy, az indiai nemzeti identitás szempontjából is fontos szerepet játszó szeletét. Az ebből fakadó tudományos küzdelem az indopakisztáni rivalizálás egy sajátos terepe. Az indiai régésztársadalom
az elmúlt évtizedekben erre reagálva görcsösen kutatta az ókor emlékeit a mai
államterületen. Sokuk kimondott-kimondatlan célja annak bizonyítása, hogy az
ókori India hordozta a Föld legősibb civilizációját.
Az ókori nagyság vizsgálatának, az ehhez kötődő nosztalgiáknak ma döntően két oka van. Egyrészt a gyarmati uralom alatt élő, személyében, identitásában és kultúrájában gyakran megalázott indiai lakosság ebben lelt eszmei támaszra az európai ember nagyságát és felsőbbrendűségét hirdető ideológiákkal
szemben. Másrészt a jelen állapotában fiatalnak számító indiai állam nemzeti
programalkotói a 20. század második felének külpolitikai fenyegetettsége és belpolitikai feszültségei közepette jórészt ebben látták meg az állam identitásának
egyik kulcstényezőjét, India nagyságának és nagyra hivatottságának rendszeresen hivatkozott bizonyítékát. Nem véletlen tehát, hogy az indiai ókor az ország
mai nagyhatalmi szimbolikájában is komoly helyet kap. Példák minderre a többi
között az óind istenekről elnevezett Agni és Szúrja ballisztikus rakéták vagy a
Vikramáditja repülőgép-hordozó, amely a Gupta Birodalom egyik legjelentősebb uralkodójának, II. Csandraguptának (i. sz. 375–415) jelzőnevét viseli.

118

Az indiai szubkontinens
Politikai rendszerek és társadalmi folyamatok Dél-Ázsiában
Dél-Ázsia jelenkori politikai folyamatainak kulcsfontosságú katalizátorát jelentette a brit gyarmati uralom, valamint az azzal szemben megszerveződő felszabadítási mozgalmak öröksége. Utóbbiak különösen India és a történelem
színpadára lépő Pakisztán posztkoloniális politikai látképét határozták meg a
legerőteljesebben. A brit gyarmati adminisztráció, a londoni központi hatalom
és a helyi szervezett politikai elitcsoportok egyeztetésének következményeként
Pakisztán 1947. augusztus 14-én, India pedig augusztus 15-én kiáltotta ki függetlenségét. 1948-ban megtörtént Ceylon és Burma, a mai Srí Lanka és Mianmar
függetlenné válása is. Legtovább a Maldív-szigeteken maradt fenn a brit hatalom, egészen 1965-ig. Noha Nepál és Bhután hivatalosan soha nem került gyarmati sorba, a brit befolyás felettük is – előbbinél gyengében, utóbbinál direktebb
módon, de – érvényesült, így London visszavonulása dél-ázsiai birtokairól számukra is alapvetően új helyzetet teremtett. Ezen államokra azonban jóval kisebb
(vagy éppen megkésett) nyomás nehezedett belső viszonyaik átalakításának irányába, így fejlődésüket kevésbé látványos cezúrák kísérték.
Az újszülött államok egyik fontos, máig érvényes törekvése lakosságuk érzelmi-politikai közösségének, azaz saját „nemzeteiknek” megteremtése. A 19. század végétől a nacionalizmus európai gyökerű eszmerendszere Dél-Ázsiában is
teret hódított, és bár a huszadik századra támaszává vált a nemzeti függetlenségi
mozgalmaknak, egyszerre jelentett integráló- és dezintegráló erőt a rendkívül
multietnikus közegben. India és Pakisztán politikai elitjeit ez arra ösztönözte,
hogy az etnikai bázisú identitások helyett a szélesebb civilizációs rendezőelveket helyezzék előtérbe a széles tömegek egy politikai közösséggé kovácsolásánál. Dél-Ázsia vezető államában az „indiai nemzet” identitásának alapjairól
politikai-stratégiai szinten két gondolkodásmód vált meghatározóvá. A függetlenné válás után harminc évig megszakítás nélkül kormányzó Indiai Nemzeti
Kongresszus alapvetően a „területi nacionalizmus” elvét favorizálta, mely szerint mindenki tagja az indiai nemzetnek, aki az ország területén él, függetlenül
vallási, etnikai vagy antropológiai hovatartozásától. E kiterjesztő jellegű nemzetfelfogás jól szolgálta az állam területi integritásának védelmét, ugyanakkor
gyakran nem adott választ a kétségkívül meglévő etnikai és vallási feszültségekre. Utóbbiakra a brit gyarmati politika is ráerősített, amikor saját befolyásának
fenntartása érdekében rendszeresen kijátszotta egymással szemben dél-ázsiai
gyarmatainak lakossági csoportjait.128 Ennek következményei India esetében különösen a hindu–muszlim ellentét mélyülésében – kisebb részben pedig a szikh
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szeparatista törekvésekben – érhetők tetten. A területi nacionalizmus elve máig
érvényben van a kongresszus részéről.
Ezzel párhuzamosan – és nem kis részben az említett konfliktusokhoz kapcsolódóan – létezik a területi nacionalizmus elvével szemben egy másik alternatíva, a „hindu nacionalizmus” tézise is. A hindu nacionalisták – mint elnevezésük
is mutatja – a hindu kultúrában látják az indiai nemzet alapvető közösségformáló tényezőjét. Ez – mint fentebb utaltunk rá – nemcsak a vallásosságot, hanem
egy egész civilizációs tradíciót jelent. A hinduizmus kétségkívül a legszélesebb
identitásformáló tényező az országban, a lakosság nagyjából 80%-át öleli fel, minek következtében logikus alapnak tűnik a multietnikus társadalom nemzeti karakterének meghatározásához. Fontos, hogy a hindu nacionalizmus – különösen
annak mérsékelt interpretációja – nem azonosítható sem a vallási fundamentalizmussal, sem a hindu tradicionalizmussal. Modern politikai eszmeáramlat, mely
a világ más államaiban tapasztalható integráló nacionalista érzelemvilág indiai
megfelelőjét próbálja megteremteni, amelyhez a hinduizmus jelenti a legszélesebb és legkézenfekvőbb bázist. A hindu nacionalista gondolkodás szembeszökő
vonása azonban, hogy eredetileg igen kirekesztő azokkal a vallási irányzatokkal
– különösen az iszlámmal, de kisebb részben a kereszténységgel is –, amelyeket
idegen hódítók hagyatékának, az autentikus indiai kultúrától idegen elemeknek
tekintenek.129 A kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy évtizedes összehasonlításban, lassan, de folyamatosan csökken a hinduk – még mindig elsöprő –
részaránya az indiai társadalomban, míg a muszlimoké folyamatos növekedést
mutat. Napjainkban a hosszú ideje stabilnak tekintett 13%-kal szemben már
15%-os muszlim részarányt is feltételeznek. Ezzel India – Indonézia és Pakisztán
után – a Föld harmadik legnépesebb muszlim populációjának otthona, amely
a demográfiai folyamatok alapján rövidesen a második helyre kerülhet. Az iszlám helyi erősödése komoly aggodalom forrása a keményvonalasabb hindu nacionalisták körében, erősítve a Próféta hitét középpontba állító ellenségképüket.
Az irányzat vezető politikai ereje manapság a jobbközépre pozicionált Bháratíja
Dzsanata Párt, szövetségben a köré tömörülő, hasonló értékrendet valló – bár
nemritkán sokkal radikálisabb – kisebb csoportokkal. A Dzsanata a 20. század
végére a Indiai Nemzeti Kongresszus szilárd belpolitikai alternatívájává növekedett, miközben a különböző kulturális csoportokkal kapcsolatos nézetei is sokat
finomodtak. Elsöprő győzelme a 2014. évi választásokon India jobbratolódását
eredményezte, minden korábbinál szélesebb teret engedve a hindu nacionalizmus társadalmi víziójának.
129

Jóval türelmesebb viszont az autentikus indiainak tekintett szikh, buddhista és dzsaina
vallási irányzatokkal.

120

Az indiai szubkontinens
Pakisztánban a nacionalizmusok közti versengés még annak ellenére is legalább ekkora téttel bírt, hogy az ország eredetileg sokkal kevésbé multikulturális jellegű, mint nagy riválisa. A „Tiszták Országának”130 létrehozását célul tűző
Összindiai Muszlim Liga az iszlám nemzetformáló erejét hangsúlyozva érte el a
dél-ázsiai brit gyarmatok területfelosztását, ami 1947-ben a két utódállam megalakulásához vezetett. Pakisztán társadalmának politikai közösséggé formálódásához az iszlám nemzet tézise adta az eszmei fundamentumot, érvényesülése
pedig létkérdés volt az újszülött ország elitje számára. Nem vitás azonban, hogy
a vallási alapon tételezett nemzetfelfogásnak a kezdetektől fogva komoly kihívója volt az etnikai nacionalizmus képében, amely különösen az erős különállási
hagyományokkal rendelkező pastun és hasonlóan markáns etnikai nemzettudattal bíró kelet-pakisztáni bengáli népcsoportok körében fejtett ki komoly hatást.
Míg a pastunok az északkeleti határtérségben élénk kapcsolatokat tartottak fenn
a szomszédos Afganisztánban élő „testvéreikkel” – állandó dilemmát okozva a
pastun egységtörekvésektől tartó pakisztáni elitnek –, addig a bengáliak jóval
messzebb is jutottak politikai törekvéseik megfogalmazásában. Az egykori KeletPakisztán a nyugati szárnytól (a mai Pakisztán) kb. 1600 km-re fekvő szeparált
területén élt az akkori Pakisztán népességének nagyobbik része (kb. 54%), zömmel a bengáli etnikum által képviselve. Ezzel a bengáliak az ország legnépesebb
etnikai csoportja voltak, a nyugatiaktól nagyon eltérő fejlődési mutatókkal és
közösségi mentalitással. Alávetettségük a nyugati politikai és gazdasági körökkel szemben erős lökést adott függetlenségi törekvéseiknek. Mikor az 1970. évi
általános törvényhozási választásokon győzelmet arató bengáli nacionalista párt
(Avámi Liga) törekvéseit a nyugat-pakisztáni hatalom erővel törte le, a kibontakozó polgárháború az állam felbomlásának végjátékát hozta el. Az 1971-es bangladesi háborúból – erős indiai támogatással – végül a bengáli függetlenségi erők
kerültek ki győztesként, minek eredményeképpen Pakisztán addigi állami egysége megszűnt, és kikiáltották a független Bangladest. A bengáli nacionalizmus felülkerekedése megkérdőjelezte az iszlám nemzet koncepciójának érvényességét
a maradék Pakisztánban is. Iszlámábád számára ez mai napig ható tanulságokkal
bírt, központi feladattá emelve az állam ideológiai fundamentumainak erősítését és az etnikai szeparatizmus elleni küzdelmet, amelyet az utóbbi években az
iszlámbázisú politikai irányzatok erősödése és a helyi közösségeknek tett közigazgatási jellegű gesztusok is elősegítenek.
A szerteágazó belső konfliktusok dacára az államforma és alkotmányos berendezkedés fejlődése tekintetében a térség államai bizonyos közös vonásokat is
mutattak. Dél-Ázsia, amelynek jelentős része felett a 20. század első felében még
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különböző titulusokkal felruházott fejedelmek (rádzsák, maháradzsák, nizámok, navábok stb.) gyakorolták a főhatalmat, a 21. század elejére egyértelműen
a republikánus berendezkedés földje lett. A függetlenné válásig brit vazallusként
regnáló egykori fejedelmek – noha erre némelyiküknek lettek volna határozott
törekvései – nem tarthatták meg uralkodói hatalmukat, birtokaik az újszülött
India és Pakisztán modern területi közigazgatásába tagolódtak. India (1950),
Pakisztán (1956) és Srí Lanka (1972) is maga mögött hagyta a domíniumi státuszt, és alkotmányaikban szuverén köztársaságokként határozták meg önmagukat. A Maldív-szigeteken 1968-tól váltotta fel a köztársaság a szultánok nyolc
évszázados monarchiáját. Legutóbb 2008-ban történt hasonló fordulat a térségben, amikor Nepálban a tízéves polgárháborút (1996–2006) lezáró kompromis�szum eredményeképpen a Shah-dinasztia utolsó tagja, Gyanendra volt kénytelen
megválni trónjától a köztársaság létrehozása érdekében. Így 2015-re már csak a
Bhutáni Királyság (helyi nevén Druk Jul, azaz a Mennydörgő Sárkány Országa)
őrizte meg monarchikus berendezkedését, a 2000-es évektől kezdve azonban itt
is jelentős liberalizáció és parlamentáris reformok kísérik a Druk Gyalpo (sárkánykirály) címmel felruházott uralkodó országlását. A demokratikus fejlődés
azonban a „régebbi” köztársaságokban sem volt zavartalan. Pakisztánban a
katonai elit komoly belpolitikai tényezővé nőtt, amely eddig három periódusban (1958–71, 1977–88, 1999–2008) ragadta magához az ország kormányzását.
Mellette Banglades is számos fegyveres puccsot vészelt át. Napjainkra Dél-Ázsia
republikánus rendszerei a parlamentáris demokrácia (pl. India) és a félelnöki
rendszer (pl. Srí Lanka) típusaihoz sorolhatóak.
A gazdasági fejlődés és a globalizáció folyamataiba való bekapcsolódás a térség társadalmaiban is lassú, de érezhető változásokat indukált. Ezek egyik következménye egy öntudatos, még az általában rossz szociális feltételrendszer mellett is jó körülmények között élő középosztály megerősödése, amely különösen
Indiában vívott ki magának élénk figyelmet. Noha az itteni középosztály mindössze egy vékony szeletét adja az ország társadalmának, nagyságrendileg százmilliós létszámával ezzel együtt is az egyik legnagyobb hasonló fogyasztói piacot
hozza létre a világon. Elsősorban persze a városokban, ahol 2015-ben az indiai
népesség kb. 31%-a él. A maradék 69% továbbra is vidéki életmódot folytat, és
jóllehet az urbanizáció tendenciája minden számítás szerint az elkövetkező évtizedekben is folytatódik majd, az ország még igen sokáig a világ legnagyobb
lélekszámú agrárnépességének otthona lesz. Pakisztán Indiánál ma lényegesen
urbanizáltabb, a városi lakosság itt a populáció kb. 60%-át teszi ki. Ebben a közegben is kialakult a világias és – persze nem teljesen nyugati sztenderdek szerinti – liberálisabb gondolkodású középosztály, amely ugyanakkor éles kontrasztot
képvisel a társadalmi életet egyre inkább meghatározó iszlámista tendenciákkal.
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Az érem kevésbé fényes oldala a szociális törésvonalak mélyülése. Dél-Ázsia
társadalmainak életére a 21. század elején továbbra is rányomja bélyegét az általános életviszonyok relatív fejletlensége, az óriási mértékű – általában növekvő –
szociális különbségek és ezzel összefüggésben a szegénység igen magas aránya,
valamint a tradicionális érintkezési szokások és hierarchikus struktúrák részleges továbbélése. Utóbbiak sorában az indiai kasztrendszer örökségéről külön is
érdemes megemlékeznünk.
A varnarendszeren alapuló kasztrendszer (a „kaszt” portugál eredetű szó, jelentése: faj, származás) napjaink indiai – és kisebb mértékben nepáli – társadalmának is világszerte egyedülálló, élő sajátossága. A kasztok száma minden hindu
etnikai térségen belül több százra tehető, amelyek több ezer alkasztra oszlanak.
Még az érinthetetlen dalitok is több mint 500, egymással hierarchikus viszonyban álló csoportot alkotnak. Tény, hogy még a nyugati életformát nemzedékek
óta elsajátító indiai politikai és értelmiségi elit tagjai is jobbára csak igen nehezen építették le magukban a hinduizmus és a kasztrendszer egymástól elválaszthatatlan magatartásbeli kötöttségeit/társadalmi hagyományait, amelyek az élet
minden területére nézve kötelező imperatívuszokat fogalmaztak meg. A kasztizmussal szembeni küzdelem a demokratizálódó és polgárosodó India egyik legkiemeltebb társadalmi programjává vált, hátterében a legbefolyásosabb szószólója,
Mahátmá Gandhi (1869–1948) politikai örökségével és az Indiai Köztársaság
1950-ben elfogadott alkotmányának a származás alapján való megkülönböztetést kizáró előírásaival. Politikai előképéhez hozzátartozott, hogy a kasztrendszer
intézményének támogatása – a vallásfelekezeti ellentétek szítása mellett – egyike
volt a brit gyarmati adminisztráció taktikai eszközeinek, amellyel a szubkontinens népességének politikai atomizáltságát igyekezett fenntartani. Az ellene való
küzdelem tehát a nemzeti mozgalom vezetőinek szemében az idegen befolyás
elleni, valamint az indiai társadalom egységéért zajló harc logikájába helyeződött. A kasztrendszer felszámolásának kísérlete azonban napjainkig megmaradt
a hivatalos politika szintjén, a társadalom mélyrétegeiben nem tudott kellőképpen gyökeret verni. A vidéki Indiában (ahol bő 800 millió ember él) továbbra
is élő hagyomány az egyén kaszthovatartozás szerinti megkülönböztetése és az
ennek alárendelt életmód. E struktúrák leépülését akadályozza az indiai szervezett központi ellátórendszer fejletlensége is, amely a helyi közösségek szerepét
hallatlanul felértékeli segítségre szoruló tagjaik támogatásában. Az indiai emberek meghatározó része e közösségi támogatás nélkül roppant kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. Nem meglepő ezek után, hogy a dalitok történelmi korszakokat
átívelő könyörtelen, örök időkre szóló jogfosztott állapota is máig hat az indiai
társadalmi gondolkodásban, leszármazottaik (India lakosságának kb. 16%-a) a
törvényi tilalmak ellenére napjainkig hátrányos megkülönböztetést szenvednek
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mindennapi életük során. A kép teljességéhez azonban egy ellenkező irányú folyamat is hozzátartozik: különösen az urbánus életmódot folytató polgári rétegek
fiataljainak körében megfigyelhető a származási különbségekből fakadó érintkezési előírások halványodása. Elősegíti ezt a 21. század kommunikációs formáinak, elsősorban az internetes érintkezés lehetőségeinek terjedése, ahol eltűnnek
az egyének közötti társadalmi különbségek. A folyamat felerősíti az indiai lakosság körében amúgy is jellemző, hosszú távon beláthatatlan kockázatokat hordozó jelenséget, a modern és tradicionális életmódot folytató társadalmi tömegek
közötti szakadék tágulását.
Az indiai szubkontinens napjainkig egyike a Föld legkonfliktusosabb térségeinek, ahol az államközi háborúk, polgárháborúk, etnikai/felekezeti konfliktusok
és új típusú biztonsági kihívások egész rendszere figyelhető meg. Két vezető államának születését 1947-ben 10–12 millió ember vándorlása kísérte, akik vallási
hovatartozásuk szerint igyekeztek korábbi lakhelyükről az újonnan formálódó
India vagy Pakisztán területére. Ez egyszersmind a modern világtörténelem
egyik legnagyobb népességvándorlása volt. A folyamatot súlyos, tömeggyilkosságokig fajuló összetűzések kísérték egy másik rekordot is felállítva: a 20. század
egyik legnagyobb – igaz, egyik legkevésbé ismert – humanitárius katasztrófáját
idézve fel. Az áldozatok számát kétszázezer és másfél millió fő közé teszik, mértéktartó becslések kétszázezer és háromszázhatvanezer között szoktak megállni. Mindez termékeny táptalajt adott a két nép közötti végzetes antagonizmust
hirdető ideológiáknak. Kasmír hovatartozásának napjainkig rendezetlen kérdése pedig politikai szinten is életben tartotta ezeket. India és Pakisztán a további évtizedekben egyike lett a világ katonailag legaktívabb államainak. 2015-ig
bezárólag négy alkalommal (1947–49, 1965, 1971, 1999) keveredtek egymással
fegyveres konfliktusba, ebből három alkalommal Kasmír birtoklásáért. Emellett
legalább fél tucat alkalommal (pl. 1986, 2001–2002) jutottak el egy újabb háború
küszöbéig. Pakisztán ugyanakkor az 1980-as évek óta meghatározó szereplője az
Afganisztánt szaggató küzdelmeknek, és az Indiában végrehajtott terrortámadások jelentékeny része mögött is megfigyelhető a támogatása.
Az Indiai Köztársaság számára a nyugati szomszédjával állandósuló szembenállás mellett a Kínai Népköztársasággal ápolt viszony elmérgesedése jelentett meghatározó külpolitikai problémát. Az 1962 őszén határháborúig fajuló
indiai–kínai ellentétek formailag a két állam közti himalájai határvonal bizonytalanságából adódó területi vitán nyugodtak, gyakorlatilag Ázsia két legnagyobb
államának rivális stratégiai érdekei kezdettől fogva jobban meghatározták e viszony dinamikáját. India elvesztette ugyan a határháborút, de veszteségei nem
voltak számottevőek. A történtek döntő lökést adtak az ország nagyhatalmi
programjának, amely a posztbipoláris korszakra korlátozott globális hatalmi
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ambíciók megfogalmazásáig jutott. Ezzel párhuzamosan Kína szorosabbra fonta
együttműködését Pakisztánnal, megteremtve állandó politikai hídfőállását DélÁzsiában. Az 1970-es évektől az indiai–pakisztáni nukleáris versengés kibontakozása a szembenállás újabb vetületét teremtette meg. India 1974. május 18-án
sikeres kísérleti nukleáris robbantást hajtott végre, míg a nyolcvanas évtized derekára az első működőképes pakisztáni atomfegyverek is elkészültek.
A pakisztáni–kínai tandem ugyanakkor nem tudta számottevően korlátozni
India hatalmi befolyását Dél-Ázsia kisebb államai felett. Nepál és Bhután szerződéses szövetségben állt Újdelhivel, Banglades pedig lényegében neki köszönheti
állami függetlenségét. Srí Lankán a tamil–szingaléz ellentétek polgárháborúvá
fajulása 1983-tól sajátos, de kockázatos játékteret jelentett India számára. 1987–
1990 között államközi megállapodás alapján indiai békefenntartó erő segítségével igyekeztek lefegyverezni a tamil harci csoportokat. Az akció azonban a Tamil
Eelam Felszabadító Tigrisei nevű szervezet hatékony fegyveres ellenállása miatt
kudarcba fulladt, és az indiai katonaságot evakuálták. Ez volt az ország második
katonai veresége, amelynek tanulságait – hasonlóan az 1962-es határháborúéhoz – nem mulasztották el levonni. India regionális hatalmi politikáját a kisebb
térségbeli államokkal szemben a kilencvenes évektől napjainkig az óvatos befolyásépítés jellemzi, míg a komolyabb riválisok határozott üzeneteket kapnak az
ország nagyhatalmi programjának látványos eredményei által.
A hidegháború évtizedei a szuperhatalmi rivalizálás begyűrűzését hozták a szubkontinensre, amely rátelepedett a már meglévő érdekellentétekre.
Pakisztán 1954-től az USA, míg India – az 1971. évi szerződéssel deklaráltan
is – a Szovjetunió szövetségese lett. Noha mindennek dacára Újdelhiben mindvégig kitartottak az el nem kötelezettség eszméje és az ország önálló stratégiai
mozgásterének megőrzése mellett, a külső hatalmak befolyása a térségben megkerülhetetlen tényezője lett a szubkontinens kül- és biztonságpolitikai környezetének. A posztbipoláris korszak e tekintetben meghatározó átalakulást hozott.
India hatalmi törekvéseinek és világpolitikai súlyának fokozódása – ami az 1998.
évi nukleáris kísérletek, majd a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások
által meglapozott új helyzet következtében gyorsult fel – már a szubkontinensen
kívül is érezteti hatását. Az Egyesült Államok 2001 után egyre határozottabban
igyekezett a stratégiai partnerség megteremtésére Indiával, amelyet érdekeik közössége és az újonnan formálódó világpolitikai környezet – azaz Kína és általában Ázsia súlyának növekedése – ösztönzött. Ez, valamint India katonai erejének
és tágabb ázsiai térségeket érintő ambícióinak fokozódása Kínát is pozícióinak
fejlesztésére sarkallja. Dél-Ázsia és közvetlen környezete tehát napjainkban is
nagyhatalmi játéktér, jelentős változás azonban, hogy India ennek már nem elszenvedője, hanem egyik főszereplője.
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Összefoglaló jelleggel tehát: az indiai szubkontinens stratégiai viszonyait a 21.
század elején Pakisztán részleges marginalizálódása, India gyors ütemű felemelkedése és a kisebb államok „manőverező” politikája jellemzi.
A konfliktusosság dacára a 20. század végére a szubkontinensen is teret nyert
a regionális szerveződések létrehozásának globálisan érvényesülő tendenciája.
A teljes szubkontinenst összefogó SAARC (South Asian Association for Regional
Cooperation) létrehozásáról 1983-ban állapodott meg a hét alapító tagállam,
maga a szervezet pedig 1985. december 8-án, a dakkai csúcsértekezlettel kezdte meg működését. Titkársága Katmanduban székel. A SAARC kezdettől fogva
összefogta mind a hét dél-ázsiai államot, amelyek sora 2007-ben Afganisztánnal
egészült ki. Alkotóinak demográfiai súlyából adódóan a SAARC egyike a Föld
legnépesebb regionális szervezeteinek, amely létrejöttével a modern politikai értelemben vett Dél-Ázsia létezését is deklarálta. A tagállamainak viszonyát átható
bizalmatlanság és India minden területen megnyilvánuló – jobbára növekvő –
túlsúlya azonban máig jelentős akadálya a kooperáció mélyülésének. Ennek köszönhetően nagyon csekély esély mutatkozik arra, hogy belátható időn belül a
SAARC az Európai Unióhoz hasonló mélységet érhetne el az integráció területén. Ezt erősíti, hogy a tagállamok nagy hangsúlyt fektetnek teljes függetlenségük
és szuverén egyenlőségük megóvására. A SAARC a békés egymás mellett élés és
kölcsönös tisztelet alapfeltételeinek betartása mellett a többi között a lakosság jólétének fokozását, a gazdasági fejlődést és az önállóság erősítését helyezte fókuszba. Ez a gazdasági és kulturális együttműködés fejlesztését sorolta első helyre.
A kritikus terület továbbra is a biztonság, amely vonatkozásában leginkább a
rendészeti (terrorizmus, szervezett bűnözés, drogok terjedése) témákban sikerült megegyezésekre jutni. A szervezet tagállamai nemzetközi kapcsolataira
szerény hatással van SAARC-tagságuk, az jóval kevésbé befolyásolja külpolitikai mozgásterüket, mint ahogy az a valódi integrációs szervezetek esetében
megfigyelhető.
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ÉSZAKKELET-ÁZSIA
Meghatározás és földrajzi jellemzők
Kelet-Ázsia, illetve annak északi régiója tagadhatatlanul a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója volt az elmúlt évtizedekben, nemzetközi gazdasági, politikai és katonai befolyása szinte töretlenül növekszik napjainkban is. Ugyanakkor
– dacára az általános közvélekedésnek – a régió földrajzi vagy éppen kulturális
határai nem egyértelműek. Maga Ázsia mint fogalom egy európai eredetű kulturális koncepció, így eredendően nehezen definiálható. Ennek megfelelően az
északkelet-ázsiai régió földrajzi alapokon történő meghatározása is nehézségekbe ütközik. Történelmi és kulturális szempontból némiképp jobban megfogható
a térség lényege, hiszen elmondható, hogy az egykori Kínai Császárság és szatellitállamainak területét értjük alatta (a klasszikusan délkelet-ázsiai Vietnamot
leszámítva). Ennek megfelelően napjainkban a Kínai Népköztársaság, Japán, a
Koreai Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, illetve Tajvan szigete sorolódik egyértelműen a régió államai közé, miközben Mongólia határvidéket képez a posztszovjet Közép-Ázsia irányába.
Szigorúan földrajzi szempontból a régió egy hatalmas, tízmillió négyzetkilométeres kontinentális, illetve egy számtalan szárazulatot felölelő, KeletSzibériától a Japán szigeteken át Tajvanig húzódó szigetláncolatból áll. A kontinentális Északkelet-Ázsiából a Kínai Népköztársaság (KNK) önmagában 9,5
millió négyzetkilométert foglal el. Kína topográfiája nyugatról keletre haladva
lépcsőzetesen lejt a tenger felé. A Himalája, a Kunlun és a Tien-san hegységek által övezett nyugati és délnyugati határoktól keletre az átlagosan 4000–5000 méter
magas Csinghaj-tibeti-fennsík következik, majd a közép-kínai hegységeken túl
az ország civilizációs bölcsőjét és magterületét jelentő alföldek húzódnak a tengerpartig. A Koreai-félsziget 70%-ban szintén hegyvidék, amely a kontinensből
földnyelvként kinyúlva Japán irányába húzódik. Az északkelet-ázsiai szigetlánc
egy, az orosz Kamcsatka-félszigettől a Kuril-szigeteken és a Japán, illetve Ryukyu
szigetvilágon át Tajvanig húzódó, főként a tektonikus lemezek találkozása mentén felgyűrődött ívet rajzol a kontinentális talapzat mentén. Legjelentősebb szárazulatai a japán fő szigetek és Tajvan, de számos, stratégiai szempontból fontos
kisebb földterület is pettyezi a Csendes-óceán ezen régióját.
A történelem folyamán az Északkelet-Ázsiához tartozó államok természetföldrajzi adottságaik miatt viszonylagos elszigeteltségben fejlődtek. Civilizációs
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és geopolitikai szempontból történelmileg nem csupán Japán, hanem Kína is szigetszerűen fejlődött, hiszen az egykori Kínai Birodalom magterületei nehezen
megközelíthetőek voltak. Kelet felől az óceán, délen hegyvidéki esőerdők, délnyugaton a Himalája, nyugaton a Takla-Makán sivatag és Belső-Ázsia hatalmas
távolságai, északon pedig a Góbi sivatag, Mongólia és Szibéria végeláthatatlan
pusztái választották el más jelentősebb, korabeli kultúráktól, így az indiai, perzsa, orosz, délkelet-ázsiai és európai civilizációs térségektől. Csupán az elmúlt
két-három évszázadban vált lehetővé a technológiai fejlődésnek köszönhetően,
hogy rendszeres és intenzív kapcsolat alakuljon ki Kelet-Ázsia és a világ többi
régiója között.
Hatalmas és változatos topográfiai kiterjedésének megfelelően ÉszakkeletÁzsia egyes területeinek éghajlata, illetve élővilága is jelentősen eltér egymástól.
Míg Tibetben és Észak-Kínában gyakran sarkvidéki telek tombolnak, addig a
dél-kínai Hajnan szigete vagy Tajvan szubtrópusi klímát élvez. Kína magterülete
kontinentális éghajlatú, tengerparti tartományai, illetve Korea és Japán az óceáni
éghajlat jellemzőit viselik magukon. A térségben tapasztalható természeti csapások is földrajzilag meghatározottak. A tengerparti területeken és a szigetvilágban
elsősorban a gyakori tájfunok, illetve a törésvonalakon kialakuló földrengések
okoznak károkat. Kína belső területein gyakoriak a szárazságok, míg folyóvölgyeiben viszont az áradások szednek áldozatokat. A Csinghaj-tibeti-fennsík
pusztító erejű földrengései pedig az elmúlt években több katasztrófát okoztak a
nyugat-kínai régióban.
Lakosság, történelmi gyökerek és civilizációs jellemzők
Északkelet-Ázsiában
A régió
A régió teljes GDP (milliárd
összesesített
lakosságának USD, PPP,
GDPszázalékában 2014, IMF)
százalékában

Egy főre jutó
GDP (USD,
PPP, 2014,
IMF)

Egy főre
jutó GDP a
világátlag
százalékában

13 224

88%

Terület
(km2)

Az összes
terület
százalékában

Lakosság
(fő, 2014)

Kína

9 572 900

81,32%

1 373 110 000

85,65%

Mongólia

1 564 110

13,29%

3 042 470

0,19%

34

0,13%

11 919

80%

Japán

377 930

3,21%

126 890 000

7,92%

4767

18,48%

37 519

250%

Észak-Korea
120 538
(becslések)

1,02%

25 155 000

1,57%

40

0,16%

1800

12%

Dél-Korea

100 210

0,85%

51 482 816

3,21%

1783

6,91%

35 379

236%

Tajvan
szigete

36 193

0,31%

23 468 748

1,46%

1078

4,18%

46 036

307%

Összesen

11 771 881

100%

1 603 149 034

100%

25 790

100%

n. é.

n. é.
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18 088

70,14%

Északkelet-ázsia
Ahogy az előző oldalon lévő táblázatból is kiviláglik, az északkelet-ázsiai régió
meghatározó állama, történelmi és civilizációs központja, illetve gazdasági óriása Kína. A térség lakosságának 81%-a – illetve a világ teljes lakosságának közel
20%-a – és területének 85%-a a Kínai Népköztársasághoz tartozik, amely egyben a világ legnagyobb gazdasága is (vásárlóerő-paritáson, az Európai Uniót nem
számítva). A gazdasági fejlettséget tekintve azonban Kína az elmúlt évszázadok,
évtizedek folyamán messze lemaradt a környező államok mögött. Technológiai
szempontból és az egy főre jutó nemzeti össztermék tekintetében Japán, DélKorea és Tajvan szigete messze megelőzi a KNK-t, miközben a kommunista diktatúrában sorvadó Észak-Korea a világ legszegényebb országai közé tartozik.
Kelet-Ázsia már a korai emberfélék otthonául is szolgált, a Homo erectus csoportba tartozó pekingi ember maradványai 400 000 évesek. Kutatások szerint
a Homo sapiens 43 000 éve érkezett meg a térségbe, míg az újkőkor legrégebbi
kultúrái az i. e. 10. évezred környékén alakultak ki. Az egész térség történelmét
meghatározó ország Kína első, mitikus dinasztiája, a Hszia (Xia) az i. e. 22. században jött létre a Sárga-folyó völgyében. Hatalmas kiterjedése és óriási népessége miatt is Kína volt a térség meghatározó állama, civilizációs központja az
elmúlt évezredek folyamán. A birodalmi Kína világszemlélete gyökeresen eltér
a vesztfáliai típusú európai gondolkodásmódtól, hiszen a császárság korában a
világot nem egyenjogú államok nemzetközi rendszerének, hanem koncentrikus
körökből álló, Kína-központú rendként fogták fel, amelynek középpontjában a
császár és Kína, a Középső Birodalom állt, míg a külső körök a világ távolabbi
részeit foglalták magukba, de lényegében minden az ég alatt a császár – és így a
Kínai Birodalom – uralma alatt állt. Ennek megfelelően a környező országok, így
Korea, Japán, Mongólia és Vietnam is a kínai érdekkörhöz tartoztak, gyakran
Kína tributárius (vazallus) államaiként. Kína azonban elsősorban nem nyers hatalmi eszközökkel növelte befolyását a régióban, hanem civilizációs vívmányait
terjesztette, illetve elsöprő létszámfölényére támaszkodva fokozatosan magába
olvasztott számos kisebb népcsoportot. Előbbire kiváló példa a kínai írásjelek
elterjedése Japánban, Koreában és Vietnamban is, míg utóbbira bizonyíték, hogy
ma Kína lakosságának 92%-a már a han kínai népcsoporthoz tartozónak vallja
magát, míg a maradék 8%-on több mint 50 kisebbség osztozik. Azonban izolacionalista politikájának köszönhetően Kína a 15. századtól fokozatosan veszíteni kezdett technológiai előnyéből, és a 18–19. századra az európai államok már
egyértelmű fölénybe kerültek. A nyugati támadások sokkszerű élményt jelentettek az amúgy is már belső gondokkal küzdő Kínai Császárság és a saját civilizációs felsőbbrendűségükben rendületlenül bízó mindennapi kínai emberek számára. A 19. század második felében átélt számtalan vereség, belső felfordulás és
megalázó békeszerződés, majd a 20. század első felének ugyancsak vérzivataros,
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a polgárháború és a Japán invázió által sújtott évtizedei olyan mély, maradandó
nyomot hagytak Kínán, amelyet lakói a mai napig felemlegetnek. Ma a legtöbb
kínai szerint országuk (újra) felemelkedése nem más, mint a kizökkent idő helyreállása, hiszen az elmúlt két évezredből tizennyolc évszázadon keresztül Kína
volt a világ leghatalmasabb országa, és az ipari forradalom óta eltelt kétszáz év,
illetve a Nyugat hatalma valójában csak történelmi anomália, amely a végéhez
közeledik.
Japán a világ egyik legősibb, bár vitatott eredetű civilizációjának, az i. e. 13.
évezredben kialakult Dzsómon-kultúra szülőhelye. A szigetország hosszú történelmének nagy részében viszonylagos elzártságban fejlődött, bár ez sem akadályozta meg, hogy Kínából – koreai közvetítéssel – behatoljanak olyan civilizációs
eredmények, mint a buddhizmus, a konfucianizmus vagy éppen az építészet és
más technológiai újítások. Az ország a 16. században belső káoszba süllyedt, és
számos, egymással hadakozó fejedelemségre esett szét, amelyeket 1600-ban sikerült egyesíteni, megalakítva a Tokugava-sógunátust, a japán feudalizmus legjellemzőbb időszakát. A nyugati hatalmak fokozatos, de folyamatos nyomásának
köszönhetően a 18. század második felére tarthatatlanná vált az addigi izolacionalista politika, így a sógunátus bukását és a belső harcokat követően az 1868-as
Meidzsi-restauráció következtében elvben újra a császár kezében központosult
a hatalom. Ez egyben Japán modernizációjának és rendkívül gyors iparosításának kezdetét is jelentette, amely szinte egyenesen vezetett a birodalom második
világháborúban játszott szerepéhez, és a japán–kínai kapcsolatokban mai napig
tapasztalható feszültségekhez. A második világháborúban elszenvedett vereség
következtében az ország amerikai gyámság alá került, majd Washington és Tokió
kapcsolata fokozatosan máig fennálló erős szövetséggé alakult.
A Koreai-félszigeten a történettudomány az i. e. 12. századra teszi az első királyság megalakítását, azonban a terület későbbi történelme bővelkedett a külső
(kínai, mongol) támadásokban és a belső hatalmi harcokban. Az i. sz. 10. században a Vang-dinasztia vetett véget az ország megosztottságának, és az ország
területét egyesítve létrehozta a Korjo Királyságot, amelyet azonban a mongol
megszállás (13. sz.) meggyengített. 1392-ben megalakult a Csoszon Királyság,
amelynek negyedik uralkodója Nagy Szedzsong (ur.: 1418–1450), aki számos
reformintézkedése egyikeként bevezette a közemberek számára (a nemesség a
kínai írást használta) a mai napig használatos koreai írást, a hangult. A 19. század második felére a dinasztia hanyatlásnak indult, Kína és Japán is behatolt az
országba, majd az első kínai–japán háborút lezáró simonoszeki béke (1895) értelmében a félsziget Japán érdekszférájába került. Bár az uralkodóház az Orosz
Birodalommal kötött szövetségnek köszönhetően még megalakította 1897-ben
a Koreai Császárságot, de az első japán–orosz háborút (1904–1905) követően,
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1910-ben a Japán Császárság végül teljes egészében tartományává tette a Koreaifélszigetet, amely egészen a második világháború lezárásáig elvesztette önállóságát. 1950–1953 között a Szovjetunió és a népi Kína által támogatott kommunista
északi, illetve a Nyugat által pártfogolt déli országrész között lezajlott koreai háború véglegesítette a félsziget megosztottságát.
Politikai rendszerek és gazdasági folyamatok
A Kínai Népköztársaság (KNK) alkotmánya szerint az ország szocialista berendezkedésű állam, amelyet a munkás-paraszt szövetség népi demokratikus diktatúrája vezet. Kína a köztudatban leginkább a Kínai Kommunista Párt (KKP)
által uralt kommunista egypártrendszerként jelenik meg, azonban az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett változások számos ponton lazították az ország politikai gyakorlatát. Az Országos Népi Gyűlés 2987 képviselői helyének 72%-át
ugyan a KKP tölti be, míg a fennmaradó helyeken az Egyesült Front (Népfront)
nyolc pártja osztozik, amelyek azonban természetesen szoros szövetségben állnak a KKP-val. Mao Ce-tung a népköztársaság 1949-ben történt megalakulásától kezdve 1976-ban bekövetkezett haláláig irányította az országot, amelynek
politikai berendezkedése kezdetben a Szovjetunió sztálinista-leninista mintáit
követte, majd a két kommunista hatalom elhidegülését követően fokozatosan
kialakult a Mao körüli személyi kultuszra és a kínai sajátosságokra épülő mao
izmus. Gazdasági és társadalmi szempontból a Mao haláláig tartó évtizedek katasztrofálisnak bizonyultak, a kommunista rendszer lényegéből fakadó alacsony
hatékonyság, az ország komparatív előnyeit negligáló gazdaságpolitika és a
– különösen a kulturális forradalom időszakára (1966–1976) jellemző – terror
hatására tízmilliók haltak éhen, az ország pedig gazdasági nehézségekkel küzdött. A Mao halálát követő rövid belharc eredményeképpen Teng Hsziao-ping
ragadta magához az ország irányítását, majd 1978 végén meghirdette a „reform
és nyitás” politikáját. Az ezt követő évtizedekben a kínai gazdaság és társadalom
fokozatos, lassú, de folyamatos liberalizációja zajlott le, amelynek hatására az ország nemzeti összterméke közel ötvenszeresére nőtt 2014-re, míg 1980-ban a világ gazdasági termelésének 2,4%-át képviselte a KNK, addig 2014-re ez az arány
az Egyesült Államokat megelőzve 17%-ra nőtt, vásárlóerő-paritáson számítva.
A kínai gazdaság a reformok bevezetése óta egy extenzív, elsősorban a befektetésekre és az exportra támaszkodó, a megelőző évtizedek japán, koreai vagy épp
tajvani modelljén alapuló növekedési utat járt be. E modell azonban mára kifulladni látszik, ami először a 2008–2009-ben kitört gazdasági és pénzügyi világ
válság kapcsán mutatkozott meg. Ennek megfelelően a központi kormányzat
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új, immáron a belső fogyasztáson és a minőségi termelésen alapuló gazdaságfejlesztési irányról döntött, amelynek lassú, ám eltökélt bevezetése azóta is tart.
A hivatalos kommunista ideológia és a gyakorlatban megvalósult piaci átalakítások közötti ellentmondás feloldására még Teng idejében megalkották a „kínai
típusú szocializmus”, illetve a „kínai típusú piacgazdaság” fogalmakat, amelyek
a kínai sajátosságoknak megfelelő – vagy annak vélt – gazdasági-társadalmi berendezkedésre utalnak.
A gazdaság robbanásszerű fejlődését – számos politikai elemző várakozásaira rácáfolva – nem követte az ország politikai berendezkedésének átalakulása.
Sőt, a Kínai Kommunista Párt legitimitása – éppen az ország és a népesség
gyors gazdagodásából fakadóan – kifejezetten erősnek mondható. A társadalom és a párt hallgatólagos társadalmi szerződése értelmében a lakosság többsége nem követel politikai változásokat, cserébe a KKP biztosítja a jólét és a
gazdaság folyamatos növekedését, a nemzeti büszkeség és a nagyhatalmiság
helyreállítását. Ennek megfelelően a párt átszövi az ország másik két legfontosabb hatalmi rendszerét, az államszervezetet és a hadsereget is. Ennek legnyilvánvalóbb megtestesülése, hogy az ország első számú vezetője (jelenleg Hszi
Csin-ping) egyszerre tölti be a pártfőtitkári, az államfői és a központi katonai
bizottság elnöki pozícióit is. Emellett az államszervezet minden szintjén párhuzamosan működnek az állam és a párt képviselői (pl. tartományi kormányzó
és tartományi pártfőtitkár), de a pártfunkcionáriusok bírnak nagyobb hatalommal. Mindeközben a kínai mentalitásra jellemző lassú, kísérletező jellegű
módszerrel fokozatosan liberalizálják a politikai rendszert is, azaz a közigazgatás legalsó, falusi szintjéről indulva egyfajta demokratizálódást kíván véghezvinni a párt. Legalábbis a még Teng Hsziao-pingnek tulajdonított terv szerint
az ország a népköztársaság megalakításának 100. évfordulójára el kívánja érni
a kínai típusú demokráciát, amelynek tartalmáról ugyan ma még semmit nem
tudunk, annyi azonban sejthető, hogy aligha lesz majd a nyugati államberendezkedésekhez hasonlítható.
Japán és Dél-Korea a második világháborút lezáró békeszerződést, illetve a
koreai háborút felfüggesztő tűzszünetet követően az Egyesült Államok legfontosabb térségbeli szövetségeseivé és mára stabil demokráciákká váltak. Japánban
különösen gyorsan ment végbe az átalakulás, mivel az Egyesült Államok 1945 és
1952 között megszállva tartotta a szigetországot, így a hatalom decentralizálása,
a demilitarizálás és demokratizálódás, illetve a földreform végrehajtása, valamint
a szakszervezetek megalakítása is amerikai gyámkodás mellett zajlott le. A hadsereget lefegyverezték, a korábbi japán gyarmatok függetlenedtek, a háborús bűnösöket pedig elítélte a Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék. A demokratikus átalakítás eredményeképpen a kormányzat immáron nem a császárnak,
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hanem a szabad választások alapján létrejött kétkamarás parlamentnek tartozott
felelősséggel. Mindeközben a császárnak – aki ugyan a trónon maradhatott – le
kellett mondani isteni mivoltáról, szerepe ceremoniális eseményekre korlátozódott, míg az 1947-ben hatályba lépett új, ún. békealkotmány pedig garantálta a
polgári és munkához fűződő jogokat, a női választójogot, továbbá a 9. cikkely
értelmében megtiltotta Japán számára a háború indításának lehetőségét. A legfőbb politikai hatalom a miniszterelnök kezében koncentrálódik, akit a szabad
választások alapján megalakuló parlament ajánlására a császár nevez ki. A háború utáni belpolitika legjelentősebb szereplője a Liberális Demokrata Párt, amely
1955 és 1993 között megszakítás nélkül, majd 1996 és 2009 között kormányozta
az országot, végül Abe Shinzō vezetésével 2012 decemberében újra megnyerte
a választásokat. A párt – nevének dacára – konzervatív-nacionalista ideológiát
vall magáénak. A turbulens japán belpolitikát jól jellemzi, hogy az 1947 és 2012
között eltelt hatvanöt év alatt harminckét miniszterelnök állt a kormány élén.
A japán gazdaság máig nem heverte ki az 1980-as évek végén bekövetkezett
pénzügyi buborékot követő krízist. Az azóta eltelt két és fél évtizedet a stagnációközeli állapot jellemezte, miközben az ország lakossága is vészesen öregszik,
közel minden negyedik lakos elmúlt 65 éves. Ezen folyamatok sötét képet festenek az ország jövőjéről, kérdéses, hogy fent lehet-e tartani hosszabb távon a
Japánra jellemző életszínvonalat. Abe Shinzō miniszterelnök 2012-es választási
győzelme után meghirdette gazdaságfejlesztő programját (Abenomics), amely
elsősorban a likviditás bővítése és a belső kereslet felpörgetése útján kívánja az
ország gazdaságát lendületbe hozni – egyelőre kevés eredménnyel. Megoldást a
technológiai fejlődés hozhat magával, amelyre a tokiói kormány és a vállalatok
hagyományosan nagy figyelmet fordítanak.
A Koreai Köztársaság az észak és dél közötti háborút felfüggesztő tűzszüneti megállapodást követően az amerikai érdekszféra részeként fejlődött tovább.
A déli országrész történetének első évtizedeit erős kezű, gyakran autoriter vezetők jellemezték. Li Szin Man 1948 és 1960 között irányította elnökként az országot, amelynek során nem volt ritka a politikai ellenzékkel történő leszámolás, sőt, az 1960-as választásokon aratott kétes győzelme következtében támadt
tüntetések során a rendőrség a tömegbe lőtt. Ezt követően Li lemondott, és elhagyta az országot. Rövid időn belül egy újabb erős kezű vezető állt az ország
élére. Pak Csong Hi tábornok-elnök (1963–1979) eleve államcsínnyel került hatalomra, vezetői stílusa pedig fokozatosan egyre autoriterebb irányt vett, 1972ben statáriumot vezetett be, feloszlatta a törvényhozást, és megszüntette a nyílt
elnökválasztásokat. Mindemellett sokat tett az ország gazdasági, ipari nagyhatalommá válása és modernizációja érdekében. 1979-ben végül a koreai titkos
szolgálat vezetője követett el ellene merényletet. Az 1980-as években végbement
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demokratizálódási folyamat során többször módosították az alkotmányt, az elnök immáron nem oszlathatja fel a törvényhozást, és hivatali ideje is legfeljebb
egyetlen ötéves terminusra szól, amely nem megújítható.
A dél-koreai gazdaság az utóbbi évtizedek egyik gazdasági csodájának tekinthető. Míg a koreai háborút követően Dél-Korea a világ egyik legszegényebb
országa volt, addig mára a Föld 11. legjelentősebb gazdasága, egy főre jutó nemzeti összterméke alig marad el Japánétól, miközben növekedése továbbra is dinamikus. Gazdasági fejlődésének útja beleillik a kelet-ázsiai fejlesztőállamok
modelljébe: az ország kezdeti komparatív előnyeit kihasználva haladt a nagy
munkaerő-intenzitású és exportvezérelt szektorok felől a tőke- és technológiaintenzív ágazatok felé. A kormányzat tudatosan nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre és az oktatásra, a tanári fizetések például arányaiban Dél-Koreában a
legmagasabbak az OECD-tagállamok között.
Észak-Korea gyakorlatilag 1945, azaz a szovjet csapatok bevonulása óta
sztálinista típusú kommunista diktatúraként működik, annak minden társadalmi és gazdasági következményével együtt. 1945-ben a Sztálin támogatását
élvező, korábban a szovjet Vörös Hadseregben is szolgált Kim Ir Szen lett a
Koreai Kommunista Párt vezetője, majd 1948-tól a megalakuló Koreai Népi
Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke, illetve 1972-től 1994-ben bekövetkezett haláláig a KNDK elnöke. Utóda fia, Kim Dzsong Il, illetve 2012-től
unokája, Kim Dzsong Un. Az ország belpolitikájáról viszonylag keveset tud a
külvilág, a rezsim erőteljes elszigeteltségben és elnyomásban tartja a lakosságot. Bár az északi országrész számított fejlettebbnek a koreai háborút megelőző
időkben, mára a KNDK a világ egyik legszegényebb országa, az egy főre jutó
nemzeti összterméke a becslések szerint egyhuszada a dél-koreainak. Az ország
különösen nehéz helyzetbe került az 1990-es években, amikor a Szovjetunió
felbomlásával elvesztette egy fontos szövetségesét és gazdasági támogatóját,
miközben merev tervgazdasági rendszere, valamint hatalmas katonai költségvetése nem tette lehetővé, hogy alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez. Ennek következtében 1992 és 1998 között körülbelül a felére zuhant az
ország gazdasági teljesítménye, ami az akkoriban jelentkező erős áradásokkal
együtt éhezéshez vezetett. Több százezren, más becslések szerint akár milliónyian is éhen haltak ebben az időszakban.
Az ország politikai rendszere végletesen központosított, a Koreai Munkapárt
és az óriásira duzzasztott hadsereg kezében összpontosul a hatalom. A rezsim fő
célja saját hatalmának megőrzése (lásd a továbbiakban), a lakosság jóléte mellékes.
A másként gondolkodókat átnevelőtáborokba zárják, vagy válogatott módszerekkel kivégeztetik, bár a külvilág rendelkezésére álló kevés információ elsősorban emigránsok elbeszéléséből származik.
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Belső konfliktusok és külső kihívások
A koreai háborút követően Északkelet-Ázsia fejlődését nem zavarta meg komoly
államközi katonai konfliktus. Kína ugyan fegyveres összetűzésbe keveredett
Indiával és Vietnammal is a hidegháború során, illetve számos kisebb krízissel is
szembe kellett nézni a Tajvani-szorosban vagy a Koreai-félszigeten, azonban ezek
a rövid feszültségek nem hátráltatták tartósan a térség fejlődését. Ugyanakkor a
régió történelmi gyökerekkel rendelkező befagyott konfliktusait nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen bármelyik könnyen akut helyzetté alakulhat.
Tajvani konfliktus
Formosa, azaz Tajvan szigete 1895-ben japán fennhatóság alá került, amely egészen annak 1945-ben bekövetkezett világháborús kapitulációjáig fenn is maradt.
Ezt követően a sziget feletti szuverenitás névleg visszakerült Kínához, pontosabban a Kínai Köztársasághoz. A világháború lezárását követően kiújult polgárháború kommunista győzelemmel zárult, így a népköztársaság kikiáltásával a
köztársasági erők Tajvan szigetére vonultak vissza.
Nemzetközi jogi szempontból azonban a helyzet még évtizedekig rendezetlen maradt, a világ nagy része továbbra is a Kínai Köztársaságot, azaz az immár
Tajpejben működő kormányt tekintette Kína legitim képviselőjének, és így az
ENSZ BT állandó tagjának székét is annak küldötte foglalta el. A fennálló helyzetben alapvető változást az 1960-as évek végén kibontakozó kínai–szovjet elhidegülés hozott, amely lehetőséget teremtett az Egyesült Államok és Kína stratégiai
közeledésére. Ez szerepet játszott abban, hogy 1971-ben az ENSZ közgyűlésének
2758-as számú határozata alapján megfosztották Tajpejt ENSZ-tagságától és így
a Biztonsági Tanácsban betöltött helyétől is, amelyet Peking vett át, idővel pedig
mind több állam szakította meg diplomáciai kapcsolatait Tajvannal és küldött
diplomatákat Pekingbe. Fontos változást hozott a Tajvani-szorost érintő kapcsolatok terén, hogy Peking felismerte: a kérdés megoldása várhat, azaz nem szabad
a nemzeti egyesítést elsődleges prioritásként kezelni, és attól tenni függővé minden más ügyet az Egyesült Államokkal történő érintkezés során. Ennek megfelelően 1979-et követően trendszerűen csökkent a feszültség Peking és Tajpej
között, mindkét oldal félhivatalos szervezeti formát alakított ki a párbeszéd folytatására, amely az 1992-es konszenzushoz vezetett. Eszerint mindkét fél egyetért
abban, hogy csak egyetlen Kína létezik, bár továbbra is mindketten saját magukat tekintik annak legitim képviselőjének. A 2000-től 2008-ig tartó időszakban
újra fagyosabbakká váltak a kétoldalú kapcsolatok, és az újabb normalizálódás
csak 2008-ban, Ma Ying-jeou, a Kuomintang vezetőjének elnökké választásakor
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következett be. A Ma-kormányzat kifejezetten baráti és főleg gazdaságilag gyümölcsöző kapcsolatokat alakított ki a népi Kínával. Bár a két kormány viszonya
enyhülni látszik, Tajvan státusza továbbra is potenciális konfliktusforrás. 2005ben a népköztársaság elfogadta az elszakadásellenes törvényt, amely ugyan a békés rendezést tűzi ki célul, de fenntartja a jogot a KNK számára, hogy a tajvani
függetlenség egyoldalú kikiáltása esetén katonai erőt vessen be a sziget visszafoglalására. Az idő Peking kezére játszik, és pár évtizeden belül a KNK által felajánlott – Hongkong és Makaó helyzetéhez hasonló – „egy ország, két rendszer”
státusz, azaz a széles körű autonómia a KNK védőszárnyai alatt elfogadhatóvá
válhat majd Tajpej számára, különösen a szárazföldtől való gazdasági függés erősödésének fényében.
Koreai konfliktus
Az északkelet-ázsiai szubrégió egyik legaktívabb konfliktuszónája a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK, Észak-Korea) és a Koreai Köztársaság (Dél-Korea) között húzódó demilitarizált övezet. E „befagyott”, ám gyakran
mégis felforrósodni látszó konfliktus eredete az 1950 és 1953 között vívott koreai háborúra vezethető vissza. A japán kapitulációig Tokió fennhatósága alatt
álló Koreai-félszigetet a bevonuló amerikai és a szovjet csapatok a 38. szélességi
kör mentén kettéosztották. A szabad választásokra irányuló törekvések meghiú
sulását követően északon kommunista, míg délen jobboldali kormány alakult
1948-ban. Az északi vezető, Kim Ir Szen (Kim Il Sung) megszerezte Moszkva
és Peking áldását, így 1950. június 25-én meglepetésszerű támadást intézett a
déli országrész ellen annak érdekében, hogy kommunista uralom alatt egyesítse
Koreát. Az Egyesült Államok az ENSZ BT felhatalmazása alapján (Tajvan
BT-tagsága miatt a Szovjetunió bojkottálta az üléseket, ezért nem élhetett vétójogával ez ügyben) nemzetközi erőket küldött a déli országrész megsegítésére, amelyek megközelítették a kínai–koreai határt is. Ez arra ösztökélte Mao
Ce-tungot, hogy (névleg!) önkéntes csapatokat küldjön az észak-koreai sereg
megerősítésére, hiszen el kívánta kerülni, hogy amerikai segítséggel egy, a nyugati táborba tartozó, erős egyesült Korea jöjjön létre, amely közvetlenül határos
Kínával. A kínai Népi Felszabadító Hadsereg segítségével sikerült a szövetséges
csapatokat meghátrálásra kényszeríteni, és végül a felek visszatértek a kiinduló
38. szélességi körhöz, amely újra a két állam közös határának viszonyítási vonala lett. A háború csupán egy, a mai napig is érvényben lévő tűzszünettel zárult,
békeszerződés nem köttetett.
A helyzet jelenleg meglehetősen stabil állapotot mutat, még az évről évre újból megismétlődő, gyakran esztelennek tűnő észak-koreai provokációk és akciók
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ellenére is. A phenjani vezetés által – a keleti blokk összeomlása óta – követett
stratégia egyetlen célja saját hatalmának fenntartása. E stratégia több elemből
tevődik össze a nemzetközi megfigyelők spekulációi alapján. Az egyik alapvető
megállapítás, hogy az észak-koreai rezsim tudatosan egyensúlyoz az őrület, pontosabban annak látszata határán. A phenjani vezetés ügyel arra, hogy egy olyan
képet alakítson ki magáról a külvilág irányába, amely szerint Észak-Korea túl
őrült és veszélyes ahhoz, hogy meg lehessen támadni, ugyanakkor nem elég erős
és veszélyes ahhoz, hogy érdemes legyen megtámadni. Azaz az atomfegyver kifejlesztése, illetve a ballisztikus rakétakísérletek és a déli célpontok elleni időnkénti
támadások az erő képét hivatottak sugározni, míg az atomfegyver kis hatóereje,
az évtizedekre elhúzódó fejlesztések, az északi haditechnika időnkénti kudarcai
és a belső gazdaság gyengesége azt kívánja sugallni, hogy Észak-Koreát felesleges is megtámadni, mert amúgy is életképtelen hosszabb távon. Bár Phenjan a
hidegháború után az új globális erőviszonyokkal szembesülve megpróbált közeledni az Egyesült Államok felé, Washington nem kívánt egy totalitárius kommunista országgal egyezkedni, és inkább az ún. hatoldalú tárgyalások megkezdését
szorgalmazta az északi nukleáris program leállításáról való tárgyalás érdekében.
A 2003 és 2007 között hat fordulóban lezajlott tárgyalásokon a két Korea mellett
részt vett az USA, Kína, Japán és Oroszország is, de úgy tűnik, Phenjan valójában csak időhúzásra használta a folyamatot, amelyet végül 2009-ben végleg meg
is szakított. Erre az is lehetőséget teremtett számára, hogy ha a háttérben meghúzódó érdekeket számba vesszük, könnyen arra a következtetésre lehet jutni,
miszerint a részt vevő hat állam egyikének sem áll egyértelműen érdekében a
koreai konfliktus végleges megoldása, ellenkezőleg, mindenki a jelenlegi status
quo fenntartásában érdekelt.
Kelet-kínai-tenger
A Kelet-kínai-tengeren található Diaoyu/Szenkaku szigetcsoport (kínaiul Diaoyu, japánul Szenkaku) kapcsán kialakult feszültség a térség többi konfliktusához hasonlóan a második világháború lezárásától eredeztethető. Bár a kínai
fél a 15. századig visszanyúló történelmi dokumentumok alapján állítja, hogy
a szigetek a Kínai Császárság részét képezték már korábban is, a japán történészek állítása szerint a szigetek lakatlanok voltak, amikor az első kínai–japán háborút követően a Japán Császárság terra nulliusként elfoglalta azokat 1895-ben.
A második világháborút követően az apró szigetcsoport amerikai fennhatóság alá
került, egészen az igazgatás 1971-es újbóli japán kézbe kerüléséig. Bár a szigetek feletti szuverenitást övező vita évtizedek óta fennáll a két ország között, az elmúlt évekig csupán egy volt a Peking és Tokió közötti számos kisebb-nagyobb feszültségek
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sorában. 2010-ben azonban egy, a Diaoyu-/Szenkaku-szigetek körüli kizárólagos
gazdasági övezetben halászó kínai hajó kapitányát a japán parti őrség őrizetbe vette, amelyre Peking igen erőteljes diplomáciai válasszal reagált, és beszüntette a japán gazdaság számára létfontosságú ún. ritkaföldfémek exportját a szigetországba.
2012-ben újra fellángolt a konfliktus, amikor a japán kormány bejelentette, hogy
államosítja a szigeteket. Kínában számtalan erőszakos demonstráció kezdődött,
amelynek során japán tulajdonú üzleteket és gyárakat támadott meg a feldühödött
tömeg. A kínai kormányzat utasította parti őrségét, hogy fokozza járőrözését a szigetek térségében, míg hivatalosan is megerősítette azok ellenőrzése iránti igényét.
Ugyanakkor a jelek szerint mindkét fél tisztában vagy egy esetleges eszkaláció veszélyével, ezért a haditengerészeti erőket többnyire távol tartják a térségtől.
Ugyanakkor a Kelet-kínai-tengert érintő konfliktus túlmutat a Diaoyu-/
Szenkaku-szigetek körüli vizeken, és összességében mintegy negyvenezer négyzetkilométernyi tengeri terület, valamint az alatta található szénhidrogénkészlet
is a vita tárgyát képezi. Mivel mind Kína, mind pedig Japán energiahordozókban relatíve szegény ország, egy, a partjaik közvetlen közelében található kő
olaj-/földgázmező gazdaságilag is és az utánpótlási útvonalak stratégiai védelme
szempontjából is óriási jelentőséggel bírna.
A konfliktus megoldása egyelőre nem látszik, számos megfigyelő szerint a
kelet-kínai-tengeri konfliktus az egyik igen valószínű kiindulópontja lehet egy
jövőbeli térségbeli háborúnak. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ugyancsak
történelmi alapon Tokió és Peking mellett hivatalosan Tajpej is magának követeli
a Diaoyu-/Szenkaku-szigetek feletti szuverenitást, időről időre halászhajókat és
partvédelmi egységeket küld a térségbe. Az ebből származó japán–tajvani ellentét éket ver az Egyesült Államok regionális szövetségi rendszerébe, továbbá egyes
félelmek szerint egy platformra terelheti Tajpejt és Pekinget.
Dél-kínai-tenger
A Dél-kínai-tengert és az azon található szigeteket érintő konfliktus még a kelet-
kínai-tengeri problémánál is jóval összetettebb, sokszereplős játszma. A vitában közvetlenül érintett a KNK, a Fülöp-szigetek, Vietnam, Brunei, Malajzia és
Indonézia mellett Tajvan szigete is. A Dél-kínai-tenger térsége több, egymással
szorosan összefüggő konfliktust ölel fel. Ezek közül a három legjelentősebb a
Paracel-szigetek és a Spratly-szigetek feletti szuverenitási vita, illetve a Kína által
követelt, az ún. „kilenc szaggatott vonal” (nine-dash line) által határolt terület
miatti vita.
A Dél-kínai-tenger egyfelől a világ egyik legfontosabb és legforgalmasabb tengeri útvonala, másfelől aljzata becslések szerint hatalmas kőolaj- és
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földgázkészleteket rejt, amelyek komoly stratégiai/gazdasági előnyt jelentenének
az azokat birtokló állam számára.
A Paracel-szigetek jelenleg kínai ellenőrzés alatt állnak, sőt, Peking 2012ben Sansha néven új prefektúrát hozott létre, amely hivatalosan felöleli az összes
Kína által követelt területet a térségben. A délebbre fekvő Spratly-szigetek esetében már jóval bonyolultabb a helyzet, hiszen egyes szigeteket Kína, míg más
szigeteket Vietnam, Brunei, Malajzia, a Fülöp-szigetek vagy éppen Tajvan tart
fennhatósága alatt, így a helyzet rendkívül szövevényes.
A délkelet-ázsiai államok számára a legkomolyabb problémát a Kína által
követelt, történelmi érveken nyugvó, hagyományosan kilenc szaggatott vonallal
jelzett terület jelenti, amely szerint Peking igényt tart a Dél-kínai-tenger területének körülbelül 80%-ára, és így minden kizárólagos gazdasági övezethez fűződő
jogra is. Mivel e tenger stratégiai jelentősége és ásványkincsei mellett a dél-kínai
és délkelet-ázsiai térség legfontosabb halászati területe is – amely komoly mértékben járul hozzá a környező országok lakosságának élelmezéséhez –, a merev
kínai álláspont a legkomolyabb délkelet-ázsiai érdekeket sérti.
2011 júliusában a KNK, Brunei, Malajzia, a Fülöp-szigetek és Vietnam megállapodást írt alá a vitarendezés előzetes szabályairól, ugyanakkor az azóta eltelt időben több, haditengerészeti erőket is érintő incidens történt a térségben.
A Kelet-kínai-tenger kapcsán leírtaknak megfelelően egyelőre a dél-kínai-
tengeri konfliktus esetében sem látszik a megoldás. Kérdés, hogy az érintett
délkelet-ázsiai államok képesek-e az ASEAN-együttműködésen keresztül olyan
együttes erővel fellépni, amely elbizonytalaníthatja és produktív tárgyalásokra
kényszerítheti Pekinget.
Regionális integrációs törekvések
Kelet-Ázsia egyik, némileg aggodalomra okot adó jellemzője, hogy a térség államai gazdasági, politikai és katonai erejének dacára semmiféle hivatalos, szervezeti alapokon nyugvó, átfogó regionális biztonsági architektúra nem alakult ki.
A jelenleg létező szervezetek biztonsági dimenziója egyfelől limitált, másfelől
egyik sem öleli fel Kelet-Ázsia államainak nagy részét, ellenkezőleg, inkább a
Kína és az USA körüli polarizáció irányába mutatnak a trendek.
Sanghaji Együttműködési Szervezet
A Sanghaji Együttműködési Szervezet (Shanghai Cooperation Organisation
– SCO) az 1996-ban Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Orosz-
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ország által alapított sanghaji ötök elnevezésű nemzetközi együttműködés továbbfejlesztése, amelyre Üzbegisztán 2001-es csatlakozása alkalmával került sor.
A sanghaji ötök együttműködésének eredeti célkitűzése az egykori szovjet–kínai
határral kapcsolatos területi viták békés rendezése volt.131 Ennek érdekében a
részt vevő felek 1996-ban aláírták a kölcsönös bizalom elmélyítését célzó szerződést, illetve 1997-ben a határterületeken állomásozó katonai erők csökkentéséről szóló megállapodást. Üzbegisztán csatlakozásával 2001-ben a hat részt vevő
államfő aláírta a Sanghaji Együttműködési Szervezet deklarációját, amely célul
tűzte ki az addig fennálló együttműködés magasabb szintre emelését, így az SCO
tevékenysége kiterjed a gazdaság és kultúra területeire is.
A konzervatív amerikai látásmód szerint az SCO valódi célja egy NATOellenes szövetségi rendszer kialakítása, míg más megfigyelők szerint az SCO-n
belül is megfigyelhetők komoly érdekellentétek a részt vevő országok között.
Már csak a történelmi múltból fakadóan is nehéz olyan mértékű stratégiai bizalmat elképzelni Moszkva és Peking között, amely a NATO tagállamait jellemzi,
így egyáltalán nem egyértelmű, hogy az SCO valaha is komoly vetélytársává válhatna a nyugati katonai szövetségnek.
Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd
A Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quadrilateral Security Dialouge vagy
Quadrilateral Initiative) igen erős nemzetközi aktorok együttműködését alakít
hatja ki, hiszen a 2007-ben Abe Shinzō japán miniszterelnök által elindított folyamat Japán mellett az Egyesült Államok, Ausztrália és India biztonságpolitikai tervezését hivatott koordinálni. Bár hivatalosan a kezdeményezésnek nincs
Kína-ellenes éle, a kommunikációban többször elhangzott, hogy a résztvevők
egyik célja „a demokrácia ázsiai körívének” létrehozása. A térképre tekintve
könnyen felismerhető, hogy e körív Kína körül húzódik.
A TPP és az OBOR
A klasszikus biztonságpolitikai együttműködés különböző fentebb bemutatott
szervezetei mellett egy jóval nagyobb méretű, akár a jövő globális erőviszonyait
is meghatározni képes vetélkedés is folyik az Egyesült Államok és Kína között.
E versenyfutás középpontjában a kelet-ázsiai és csendes-óceáni térség gazdasági-
131

 hidegháború során a Kínai Népköztársaság és a Szovjetunió kapcsolatai fokozatosan
A
megromlottak, majd a viszony olyannyira ellenségessé vált, hogy a két állam 1969-ben
hét hónapig tartó, alacsony intenzitású katonai konfrontációba is keveredett egymással az
Usszuri folyón található Zhenbao-/Damanszkij-sziget hovatartozása miatt.
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kereskedelmi szervezetrendszere feletti ellenőrzés áll, de szélesebb értelemben az
egész Eurázsia, Óceánia és az amerikai kontinens érintett.
A második világháborút követően az Egyesült Államok a Nyugatot, majd a hidegháború végén szinte az egész világot felölelő nemzetközi rendszert épített ki.
A hegemóniaelméleteknek megfelelően Washington hozta létre és üzemelteti azokat az intézményeket (ENSZ, Világbank-csoport), amelyek a jelenleg fennálló világrendet megtestesítik. Az Egyesült Államok egyedülálló szerepének megfelelően
mindezen szervezetekben meghatározó befolyással és – néha egyedüliként – vétójoggal is rendelkezik. Az elmúlt évtizedekben lezajlott világgazdasági változások azonban nem tükröződnek ezen szervezetek felépítésében és döntéshozatali
rendszerében, hiszen hiába részesülnek ma már jóval nagyobb arányban a világ
gazdasági teljesítményéből a feltörekvő országok – elsősorban Kína –, befolyásuk,
szavazati arányuk nem vagy csupán alig változott. Peking különösen nehezményezi, hogy bár nemzeti összterméke – vásárlóerő-paritáson számítva – 2014 végén
már az Egyesült Államokat is megelőzte – és így a világ legnagyobb gazdaságává vált –, IMF-szavazati aránya mégis mindössze 3,81%, szemben Washington
16,74%-ával.132 Az elmúlt évtizedben több feltörekvő ország is kezdeményezte a
jelenlegi szavazati súlyok és ezáltal a világpolitikai befolyások újraosztását, ez mindig elbukott az USA ellenkezésén. Minekután az elmúlt időszakban a fejlett országok ipari versenyelőnye is gyors olvadásnak indult, a fejlődő országokkal való
megegyezés ellehetetlenült, így elakadtak a WTO-tárgyalások. Ezt követően több
szereplő is inkább a bilaterális vagy regionális kereskedelmi megállapodásokban
látta az előrelépési lehetőséget. Az USA számára különösen fontossá vált egy olyan
új kereskedelmi, gazdasági blokk létrehozása, amelyen belül továbbra is egyértelmű versenyelőnnyel rendelkezik, és egyúttal felöleli a világ másik két meghatározó
gazdasági központját: Európát és a kelet-ázsiai, valamint csendes-óceáni térséget.
Ennek megfelelően jelenleg is zajlanak a transzatlanti kereskedelmi és befektetési együttműködésről (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)
szóló egyeztetések az Európai Unió és az Egyesült Államok között, akárcsak a tizenkét csendes-óceáni országot felölelő megállapodást célzó TTP- (Trans-Pacific
Partnership) tárgyalások. Mindkét, Washington számára reményteljes kereskedelmi és befektetési egyezmény közös jellemzője, hogy Kína nem kapott meghívást a
tárgyaló felek közé (ABC – All-but-China szervezetek), azaz Peking szemszögéből
ezek a jövőbeli megállapodások rendkívül káros következménnyel járhatnak majd,
hiszen a távol-keleti óriás kívül találhatja magát a régi-új globális kereskedelmi
132

I MF Members’ Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors. Forrás: www.imf.
org/external/np/sec/memdir/members.aspx (letöltve: 2015. 11. 21.)
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renden. Így nem meglepő módon Kína saját szervezetek létrehozásába fogott,
tekintve, hogy a jelenlegi, amerikai vezetésű nemzetközi rendszerben nem lát lehetőséget arra, hogy súlyának megfelelő szerepet és befolyást szerezzen. Ezen új
kínai stratégia része a BRICS-országokkal közösen létrehozott Új Fejlesztési Bank
(New Development Bank – ADB), a 2015-ben megalapított Ázsia Infrastruktúra
Befektetési Bank (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) és különösen az új „selyemút-kezdeményezés” (One Belt – One Road, OBOR), amely az
egész eurázsiai kontinenst hivatott összefogni, természetesen kínai vezetéssel.
A csendes-óceáni térség kapcsán pedig az Ázsiai-Pacifikus Szabadkereskedelmi
Térség (Free Trade Area of the Asia-Pacific – FTAAP), illetve a Regionális Átfogó
Gazdasági Partnerség (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP)
elnevezésű szervezeteket támogatja Peking, tekintve, hogy e kezdeményezések elsősorban a kelet- és délkelet-ázsiai országok együttműködésén alapulnának, és az
Egyesült Államok nem vagy legalábbis csekély szerepet játszhatna bennük.
Kelet-Ázsia jövőjének egyik meghatározó kérdése, hogy a régió államaira a kínai gazdaság gravitációs ereje vagy az Egyesült Államok által – főként éppen Kína
ellenében – garantált biztonsági rendszer lesz nagyobb hatással. Jelenleg szinte
az összes térségbeli ország megpróbál a két óriás között lavírozni, azaz egyszerre
törekednek a Kínával fenntartott gyümölcsöző gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokra és a Washingtonhoz fűződő biztonsági együttműködésre. Az a következő évtizedekben dől majd el, hogy egyszer választaniuk kell-e majd Kína és az
Egyesült Államok között, avagy létrejön egy, az összes csendes-óceáni országot
magába foglaló hatalmas együttműködési szervezet.

Gazdasági partnerségi övezetek az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság
érdekeltségével (A szerző szerkesztése.)
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DÉLKELET-ÁZSIA
Meghatározás és földrajzi jellemzők
Délkelet-Ázsia két, egymástól jól elkülöníthető földrajzi egységből áll, az ázsiai
kontinenssel közvetlen szárazföldi összeköttetésben álló Indokínai-félszigetből,133
valamint az Indiai- és Csendes-óceán határán elhelyezkedő mintegy húszezer
szárazulatból álló – maláj nyelven Nuszantárának nevezett – szigetvilágból és
köztes tengeri térségből. A vidék kb. i. e. 6000 évvel érte el mai állapotát a tengerszint jelentős megemelkedésével. A szárazföldi területek geomorfológiai arculatát leginkább az észak–déli irányban hosszan elnyúló hegyvonulatok (pl.
Arakán-hegység, Vietnami-hegység, Központi-hegyvidék), az általuk létrehozott fennsíkok (pl. Shan-fennsík, Kőedény-fennsík) és a közöttük elhelyezkedő
folyamvölgyek határozzák meg. E nagy folyamok térsége – a Közel-Kelethez és
Dél-Ázsiához hasonlóan – Délkelet-Ázsiában is az emberi letelepedés, gazdálkodás és politikai szerveződés természetes tengelyét jelentette. A szigetvilág vegyes
eredetű, java részét a megemelkedő tengerszint zárta el a kontinensről, a nagy
kiterjedésű vulkanikus szárazulatok között pedig kisebb korallszigetek is találhatóak. Az őket egymástól elválasztó tengerek és tengerrészek topográfiáját a kiterjedt kontinentális talapzat határozza meg, mely relatíve sekély zónát képez az
indopacifikus térség mélyebb vizű régiói között. E világrész kiemelkedő jelentősége éppen e nagy földrajzi, stratégiai és gazdasági zónák közötti összekötő szerepében rejlik. Napjainkban 11 állam osztozik a területén: Mianmar (a korábbi
Burma), Thaiföld (a történelmi Sziám), Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Malajzia,
Szingapúr, Indonézia, Brunei, a Fülöp-szigetek és Kelet-Timor.134 Ezen államrendszer jelenlegi formájában alapvetően posztkoloniális képződmény, belső államhatárait jórészt a térséget a 16. századtól fokozatosan uralmuk alá hajtó nyugati gyarmatosító hatalmak közötti erőviszonyok és megállapodások alakították

133
134

 rdemes megjegyeznünk azonban, hogy Indokínának van egy szűkebb, politikatörténeti
É
meghatározása is, amely a félsziget keleti részén kialakult, a mai Vietnam, Kambodzsa és
Laosz területét összefogó francia gyarmat, Francia Indokína fogalmát azonosítja vele.
Időnként Ausztráliát, Pápua Új-Guineát és Új-Zélandot is Délkelet-Ázsiához sorolják.
E megoldás mellett azonban a helyi társadalmak antropológiai összetétele, kulturális jellemzői és történelmi fejlődése alapján nem vagy csak szerény meggyőzőerővel lehet érvelni.
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ki.135 Ennek csak részben látszik ellentmondani, hogy a térségben egészen a 21.
század elejéig formálódott az államok rendszere. Ezek a változások lényegileg
megmaradtak az egykori gyarmati határok között (pl. Észak- és Dél-Vietnam
szétválása, majd egyesülése); még a térség legfiatalabb állama, Kelet-Timor is
az egykori portugál gyarmat területi bázisán vált függetlenné 2002-ben. Utóbbi
esemény egyébiránt napjainkig az utolsó változást jelentette a térség államrendszerében. Délkelet-Ázsia sajátos fogalmára az ősiség és az újszerűség egyaránt
jellemző. Előbbit a térség népeinek és a félszigeti terület államainak Ázsia más
térségeivel összevethető ókori gyökerei és hosszú történelmi útja, míg utóbbit
a modern Délkelet-Ázsia-fogalom 20. századra tehető kiformálódása jelképezi.
Az India és Kína között elhelyezkedő egykori brit, francia, spanyol (majd amerikai), holland és portugál igazgatás alatt álló területekre régebben Hátsó-Indiaként
hivatkoztak, majd politikai és katonai stratégiai értelemmel a 20. század közepétől kezdték elterjedten alkalmazni a Délkelet-Ázsia elnevezést. Ez utóbbi érthető
módon a dekolonizációval nyert új jelentőséget.
Délkelet-Ázsia természeti viszonyait a trópusi éghajlati hatás alakította, természetes élővilága és korai gazdálkodási viszonyai ennek megfelelő képet nyújtanak. Eredeti növénytakaróját szinte teljes egészében trópusi és szubtrópusi erdők
(monszunerdők) alkották, amelyek napjainkra erőteljesen visszaszorultak, még
ha közel sem olyan arányban, mint Dél-Ázsiában. Ezzel együtt Délkelet-Ázsia
erdőborította régiói ma is az egyik legnagyobb biodiverzitással rendelkező területek a Földön, még az utóbbi években is új, a tudomány által eddig nem ismert fajok sorát írták le innen. E sokszínűség azonban itt is veszélyben van az
ember környezetátalakító tevékenységének felgyorsulása, a trópusi esőerdők és
az indomaláj ökozóna mangroveerdeinek pusztulása következtében. Utóbbi növényzettípus a térségben a legelterjedtebb a világon, visszaszorulása pedig a szigetek partvidékének fokozott erózióját és a lakosság megélhetéséhez hozzájáruló
halfajok eltűnését vonja maga után. Különösen nagy problémát jelent a különleges állat- és növényfajok illegális begyűjtése, vadászata és kereskedelme. Ezek
a cikkek (pl. különleges faanyagok, tigriscsontok) hagyományosan igen keresett
luxuscikkek egyes ázsiai – főként kínai – piacokon, és az erdős vidékek szegény
népességének, valamint az esetlegesen itt tevékenykedő fegyveres csoportoknak
is megbízható bevételi forrást jelentenek. E ponton sajátosan találkozik egymással a térségben a természeti környezetet és az állam biztonságát veszélyeztető
jelenségek köre.
135

 z európai gyarmatosítás évszázadokon keresztül húzódó folyamat volt Délkelet-Ázsiában,
A
és eltérő időszakokban kezdte érinteni a térség szigetvilágát, valamint szárazföldi mag
területeit. A világrész csaknem teljes (Sziám kivételével) nyugati ellenőrzés alá vonása a 19.
század folyamán teljesedett ki és a 20. század közepéig tartott.
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Délkelet-Ázsia tengeri zónája – a pacifikus „tűzgyűrű” részeként – a Föld tektonikai értelemben legaktívabb területei közé tartozik. Ennek oka lényegében
az, hogy itt találkozik egymással az Ausztrál-Indiai-lemez, az Eurázsiai-lemez,
a Fülöp-lemez és a Csendes-óceáni-lemez, kiterjedt szubdukciós zónákat hozva
létre. A vulkanikus tevékenység és a földrengések, valamint az ezekhez kapcsolódó természeti katasztrófajelenségek tehát a kezdetektől fogva végigkísérték az
itteni emberek életét, időnként jelentős áldozatokat követelve az egyre sűrűbben
lakott világrészen.136
Lakosság, történelmi gyökerek és civilizációs jellemzők
Délkelet-Ázsiában
Délkelet-Ázsia 2015-ben már 650 millió ember hazája, dinamikus népességnövekedésével pedig egyike a Föld jelentős demográfiai bővülést regisztráló térségeinek. Noha a magas születési ráták melletti kivándorlás – különösen egyes
kisebbségi csoportok esetében – még napjainkban is hétköznapi jelenség, a térség államainak gyors fejlődése a népességmegtartó erőre és a születéskor várható
átlagéletkorra is jótékony hatást gyakorolt. Érdemes előre megjegyeznünk, hogy
Ázsia nagy régiói között a kulturális/társadalmi sajátosságok és fejlődési tendenciák sokféleségét tekintve kétségkívül Délkelet-Ázsia adja a legösszetettebb
képet. A máig sokat idézett huntingtoni civilizációelmélet nem is számol vele
egységes jelleggel bíró térségként, hanem különböző civilizációk (iszlám, kínai)
és a buddhista világ találkozási zónájaként értékeli. E felosztás azonban éppen itt
soha nem volt igazán releváns magyarázata a meghatározó helyi folyamatoknak,
és az elmélet korlátozott használhatóságát példázza. Noha kétségtelen, hogy a
térségben vannak vallási és – ezzel szorosan összefüggően – kulturális színezettel
is bíró konfliktusok, Délkelet-Ázsia államai között a történeti és politikai fejlődés
mélyebb rétegeit vizsgálva mégis számos közös vonás figyelhető meg, amelyek
– nem csekély mértékben persze a külső nagyhatalmi törekvésekkel szembeni önszerveződés szükségleteire támaszkodva – megteremtik a térség egységes
szemléletének alapját.
A térség szárazföldi területeinek benépesülésére nem meglepő módon főként
az észak–déli migráció eredményeképpen került sor a modern ember részéről,
amelynek első nyomai mintegy 40 000 évvel ezelőttről keltezhetőek a térségben.
136

S zéles körben ismert példával szolgál erre a 2004. december 26-án kirobbant víz alatti
földrengés, amely szökőárat gerjesztve végül több mint kétszázezer ember halálát okozta
az Indiai-óceán partvidéki területein.
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Ezt megelőzően azonban már 1,5 millió éves hominidaleletek is kerültek elő a
területről. Az első modern embercsoportok természetesen vadászó-gyűjtögető
életmódot folytatva vándoroltak a vidéken, olyan területekre is eljutva, amelyeket ma tengerrészek választanak el a szárazföldtől.
A jelenkori népesség közvetlen elődei antropológiai és nyelvi jellegzetességeik alapján egyaránt eltérő gyökerekre támaszkodnak. Mindez röviden összefoglalva: Délkelet-Ázsia népessége napjainkban túlnyomórészt déli mongoloid
antropológiai örökséget hordoz, mellettük azonban a vidék ősi, negrito lakossági csoportjainak elszigetelt maradványai is fellelhetőek Malajzia, Thaiföld és
a Fülöp-szigetek (Luzon) területén. Emellett az indonéz szigetvilág keleti részén
a veddo-ausztralid embertípus is gyakori. Lingvisztikai szempontból ugyanakkor a látkép jóval összetettebb, az itt beszélt nyelveket öt nagyobb nyelvcsaládra
bontják. Napjainkban széles körben elterjedt nézet, hogy az Indokína keleti felén
domináló ausztroázsiai nyelvcsalád képviselői a délkelet-ázsiai földrész bennszülött népességének leszármazottai, nyelveik helyben alakultak ki. Mellettük
külső térségekből érkező bevándorlókként telepedtek meg a többi nyelvcsalád
képviselői. A félsziget északnyugati területén meghatározó tibeto-burmai nyelvet beszélő első embercsoportok vélhetően a Tibeti-fennsíkról származtak el, és
az észak-déli folyóvölgyek követésével értek el mai településterületükre. A taikadai nyelvek őshazája vélhetően a mai Kína és Vietnam határán fekvő hegyvidék volt, ahonnan mintegy 2000 éve szintén a nagy folyamok mentén jutottak az
Indokínai-félsziget magterületeire.
Egy másik, tengeri útvonalakon zajló betelepedési irány az ausztronéz nyelveket beszélő népek esetében érvényesült. A mai ismereteink szerin Tajvan
szigetéről 4–5000 éve először déli (Fülöp-szigetek, Borneó, Celebesz), majd
innen nyugati/keleti fő irányokba zajló migráció eredményeképpen telepedtek
be az ausztronéz népek a szigetvilágba (később pedig azon is túl). Ők voltak a
Nuszantára ma is domináns lakossági csoportjainak ősei.
Az ötödik nyelvcsalád, a hmong-mien egyben a legkisebb Délkelet-Ázsiában.
Képviselői a Vietnam, Laosz és Thaiföld hegyvidéki területeire szorult népek (pl.
miaok), akik eredeti őshazája valószínűleg Közép- és Dél-Kínában azonosítható.
Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mai etnikumok változatlan formában vezethetőek vissza az egykori – akár helyben élt, akár bevándorolt – lakossági csoportokra. Délkelet-Ázsia sokszínűségének egyik forrása az évezredeken át zajló kulturális keveredés és kölcsönhatások, amelyek a ma ismert népek
létrejöttének alaptényezői voltak és máig formálják őket.
A térség politikai dinamikáját első államainak létrejötte óta lényegében napjainkig két párhuzamosan – koronként eltérő tartalommal és intenzitással – érvényesülő folyamat határozza meg: az itteni országok belső fejlődése és egymás
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közötti viszonya, valamint a külső hatalmi befolyás. Délkelet-Ázsia – különösen
annak szárazföldi része – az európai értelemben vett ókor és középkor folyamán
az indiai és a kínai civilizációs térségek kisugárzási zónáinak metszetében helyezkedett el, amelyek mintáikkal alapjaiban határozták meg az állami struktúrák és
társadalmi intézmények létrejöttének feltételeit. Ez eleinte az indiai szubkontinensről érkező hatásokat jelentette. A délkelet-ázsiai államok többsége számára az
ókori India szolgált a civilizációs vívmányok egész tárházával a szellemi kultúrától
(hinduizmus) kezdve az állami szerveződési formák (dévarádzsa kultusz) átvételéig. Eredményeképpen indianizált királyságok sora jött létre a térségben az i. sz.
1. századtól kezdve. Az indiai mintájú államszerveződés az indonéz szigetvilág jelentős részén is elterjedt, de még a Fülöp-szigetek egyes kisebb területein (Tondo
Luzonon és Butuan Mindanaon) is találunk példát rá. Mindez azonban nem eredményezett semmiféle politikai egységet az indiai szubkontinens és Délkelet-Ázsia
államai között, utóbbiak szuverén királyságokként váltak részeivé egy civilizációs
térségnek. Egyedi kivételt jelentett ez alól Vietnam, amelynek fejlődésében az indiaival szemben a kínai minták váltak dominánssá, minthogy az állam történelmi
magvát alkotó Vörös-folyó deltavidéke tulajdonképpen a kínai világ déli végvidékét képezte. Vietnam sajátos történelmi útja abban is különbözött délkelet-ázsiai
szomszédaiétól, hogy a külső civilizációs befolyás esetében időnként konkrét
politikai fenyegetéssel párosult. A Kínai Birodalom több korszakban terjesztette
ki közvetlen uralmát a vietnami állam területére, amelyet annak szuverén időszakaiban is saját vazallus (ún. tributárius) államának tekintett. Igaz, a kínai tributárius államok sorában Vietnam többnyire az egyik legmagasabb presztízsnek
örvendett, és a két ország különleges viszonya egészen a 19. századig fennmaradt.
A hindu vallásosság – bár egyes elemei a helyi kultuszokra máig élő hatást gyakoroltak – napjainkra erősen visszaszorult, főként az indiai bevándorlók képviselik,
de az indonéziai Bali népességének körében még mindig ez az uralkodó irányzat.
Döntő jelentősége lett ugyanakkor a mai Délkelet-Ázsia kulturális látképének kialakításában egy másik, szintén indiai eredetű civilizációs hatásnak. Ez a
buddhizmus elterjedése, amely már az i. sz. 2. századtól megkezdődött a térségben, igaz, csak jóval később került uralkodó helyzetbe, elsősorban a félszigeten.
Napjainkban a buddhizmus ún. théraváda (öregek tana) irányzata a domináns
vallás Mianmar, Thaiföld, Laosz és Kambodzsa lakossága körében, ahol egyszersmind a nemzeti önazonosságtudat egyik alapvető forrásává vált.
A civilizációs javak és ideák áramlása persze a későbbi századokban sem
szűnt meg, ehhez kitűnő hátteret szolgáltatott, hogy Délkelet-Ázsia java része
soha nem volt elszigetelt a szélesebb világtól, hanem integráns részét képezte egy
észak-indiai-óceáni kereskedelmi és migrációs rendszernek, amelynek értéke
eleinte közel-keleti, majd nyugati aktorok megjelenését ösztönözte a térségben.
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Ennek során az indiainál és kínainál jóval későbbi, de szintén meghatározó
külső impulzust jelentett a délkelet-ázsiai civilizációs környezet formálódásához
az arab–iszlám hatás. Az iszlám a korai 14. században – az említett észak-indiai-
óceáni partvidéken megszokott jelenségként – arab kereskedők közvetítésével
érkezett el Délkelet-Ázsia szigeteire és tengerparti területeire. Dominanciáját a
mai maláj–indonéz térségben a 15–16. századra szilárdította meg. Napjainkban
a főként szunnita irányzathoz tartozó muszlimok alkotják a többséget Malajzia,
Brunei és Indonézia társadalmain belül, de kisebbségként jelen vannak szerte
a szomszédos államokban is.137 Ezek a muszlim csoportok marginális szerepük
dacára egyes országrészekben (Dél-Thaiföld, Mindanao a Fülöp-szigeteken, a
mianmari arakán állam északnyugati része) helyi többséget alkotnak, és több
alkalommal váltak jelentős belső küzdelem bázisává a többségi társadalommal
szemben. Kétségtelen, hogy ezeken a területeken a muszlim/nemmuszlim törésvonal vált az egyik elsődleges belső konfliktusforrássá, hatása azonban korlátozott, ma nem befolyásolja érdemben az államok közötti együttműködést.
Közismert, hogy napjainkban Indonézia ad otthont a világ országai közül a legnagyobb lélekszámú muszlim populációnak. Mindehhez azonban azt is hozzá
kell fűznünk, hogy Délkelet-Ázsia az iszlám civilizáció szempontjából mindig
egy távoli peremvidéknek számított, amelynek politikai és kulturális folyamatai
inspiráló jelentőségükben nem voltak összevethetőek a tágabb közel-keleti térség
hasonló folyamataival. Ez lényegében napjainkig megállja a helyét, és Indonézia
kimagasló demográfiai súlya sem változtat rajta. Az indonéz alkotmány szekuláris szelleme pedig ma még inkább távolítja az országot a Közel-Kelet politikai
életét uraló tendenciáktól. Jóllehet Malajzia alkotmánya az iszlámot az államszövetség vallásaként nevezi meg (mely békében él a többivel), ennek hatását
nagyban korlátozza, hogy mindössze a lakosság kb. 60%-a muszlim. Az iszlám
értékrend Brunei jogi, politikai és társadalmi életében érvényesül a legerősebben, amelyet nagyban alátámaszt a brunei szultán abszolút hatalma és az azt
„konzerváló” szénhidrogénvagyon.
Végezetül itt kell kiemelnünk a történelmileg legfrissebb, de nem kevésbé
meghatározó hatást, az európai gyarmatosítás örökségét. A vallási kultúrát mint
komponenst tekintve Délkelet-Ázsia népei a 16. századtól, a portugál és spanyol
gyarmatosítók által kerültek közelebbi kapcsolatba a kereszténységgel. A katolicizmus elterjesztése a Fülöp-szigeteken és Kelet-Timoron volt a legsikeresebb,
ahol a népesség domináns vallási irányzatává vált. Emellett a francia missziós tevékenység nyomán Vietnam partvidéki városaiban is jelentős, többségében katolikus közösségek alakultak ki. Vietnam keresztény vallású lakóinak összlétszáma
137

Igaz, jelenlétük Vietnamban, Kambodzsában, Laoszban és Kelet-Timoron elhanyagolható.
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napjainkra a hétmilliót is meghaladja. Indonéziában különösen az ország keleti perifériáján, Nyugat-Iriánban élő pápuák körében terjedt el a kereszténység,
amely a muszlim többségtől való elkülönülésük egyik legfontosabb hivatkozási
elemévé emelkedett.
Tény ugyanakkor, hogy a vallásosság nem mindenhol játszik fontos szerepet a társadalom életében. Vietnamban hagyományosan az önmagukat ateistának vallók teszik ki a népesség legnagyobb részét, miközben a népi vallások/
hiedelmek is mindenhol megmaradtak, és gyakran összefonódnak a nagy vallási
rendszerekkel.
Mindezek megismerése után azonban fontos látnunk, hogy az európai kolonizáció civilizációs hatásának a térség egészére nézve – a több-kevesebb sikerrel
folytatott térítőmunka dacára – már igen kevés köze volt a vallásossághoz, az sokkal inkább a jelenkori gazdasági és politikai struktúrák alakításában ismerhető
fel, ami persze – ahol tudatos volt – az anyaország érdekeinek nagymértékben
alárendelten zajlott. Mindezzel a gyarmatosító hatalmak végül a térség népeinek
a posztvesztfáliai nemzetközi rendszerbe való beilleszkedésének alapfeltételeit
alakították ki. A nyugati hatalmak számára e világrész kereskedelmi értéke mellett már a stratégiai szempontok is kiemelt jelentőséggel bírtak, a csendes-óceáni
területek felé való kapcsolattartás miatt. Az európai uralom kiépítése a térségben
a 16. században kezdődött, és a 19. század második felére fejeződött be. Egyetlen
országként Sziám (1939-től Thaiföld) kerülte el a gyarmati sorsot, hála a francia és
brit terjeszkedési zónák közötti szigetelőpozíciójának. Az európai minták azonban itt is és a térség más területein is komoly nyomást jelentettek a tradicionális
intézményeken, és a politikai eszmék/intézményi modellek átvételét ösztönözték.
Politikai rendszerek és gazdasági folyamatok
Mikor a délkelet-ázsiai népek államiságának kérdéskörét vizsgáljuk két, korszakokon át egészen a 20. századig érvényesülő sajátosságot érdemes kiemelnünk.
Egyrészt a sokféle hatás dacára Délkelet-Ázsia társadalmainak fejlődése közel
sem olyan, többé-kevésbé egységes modell szerint zajlott, mint az Európában a
középkor óta megfigyelhető. Az itteni lakosság körében a jelenkorig egy időben
léteztek a „mindenkoron korszerű” városi rétegek és a periferikus elhelyezkedésű, jellemzően sokáig archaikus életmódot folytató, erdei/hegyvidéki településterületeken berendezkedett népcsoportok is. Utóbbiak esetében nemcsak a
modern államalkotásnak nem voltak meg a feltételei, de még az újonnan formálódó „nemzetek” politikai és szociális közösségébe való beilleszkedésnek sem.
Igaz, ezek a népelemek általában erős kisebbségben voltak, szerepüket azonban
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– különösen egyes országok később tárgyalandó belbiztonsági problémáival ös�szefüggésben – nem érdemes alábecsülni.
Másrészt a félsziget és a tengeri térség nemcsak földrajzi, hanem az államfejlődés történelmi adottságait tekintve is szembeötlő különbségeket mutat.
Az államokat ősiségük és tradícióik alapján két csoportra oszthatjuk, amelyek
nagyrészt a földrajzi választóvonalak mentén különülnek el egymástól. A kontinentális terület államai jelentős szuverén történelmi hagyományra támaszkodhatnak, amelynek birtokában a dekolonizáció lényegében az államiság restaurációjaként is leírható. Közülük Burma (Mianmar), Sziám (Thaiföld) és Vietnam
fegyveres konfliktusai, hatalmi játszmái az európai gyarmatosítást megelőzően
is meghatározták a térség politikai viszonyait. Ezen országok Délkelet-Ázsia hagyományos (azaz prekoloniális) regionális hatalmai, és e szerepkörük a dekolonizációt követő évtizedek konfliktusos szituációiban is időről időre feltámadni látszott. A nagy országok mellett ugyanakkor még Kambodzsa (az egykori
Khmer Birodalom képében) és Laosz (Lan Szang Királyságra utalva) is rendelkezik az állami létezés történelmileg is jelentős előképével.
Velük szemben a „maláj világ” országai – Malajzia, Indonézia, Szingapúr,
a Fülöp-szigetek és különösen Kelet-Timor – mai formájukban a gyarmatosítás és a 20. századi dekolonizáció tipikus termékei,138 korábban soha nem alkottak hasonló egységes politikai entitást. Igaz, a középkori Szrividzsaja állam
és Madzsapahit Birodalom az indonéz történelmi önkép részévé váltak, megfeleltetni őket a mai modern Indonéziával azonban ez esetben sem lehetséges.
Malajzia területén több kis fejedelemség osztozott,139 a 15. századi Malakkai
Szultanátus viszont itt is a modern állam történelmi identitásépítésének hivatkozási pontja lett. Kelet-Timoron ugyanakkor például csak a törzsi struktúrákon
alapuló hatalom létezett (pl. Wihali Királyság) a portugál gyarmatosítók megérkezéséig. E „fiatal” államalakulatok ugyanakkor stratégiai pozícióik, elsősorban
a Malaka-szoros és a tengeri szállítási útvonalak ellenőrzésének lehetőségéből
fakadóan a 20. század végére igen nagy jelentőségre tettek szert, amelyet tovább
fokozott Indonézia lakosságának lélekszámából és egyre növekvő gazdasági potenciáljából fakadó felértékelődése is. Relatív újszerűségük tehát a Nuszantára államai számára nem jelent hátrányt nemzetközi kapcsolataik és beágyazottságuk
tekintetében, stratégiai jelentőségük gyakran még nagyobb külföldi figyelmet is
biztosít számukra, mint a szárazföld néhány országának.
A délkelet-ázsiai népek gyarmati sorból való felszabadulásának, önálló állam
alkotásának természetesen nemcsak külső, de belső feltételei is voltak, amelyek a
138
139

Brunei államiságát a 14. századig vezethetjük vissza.
Ezek egy része máig megvan az államszövetség tagjaként, korlátozott belső autonómiával.
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lakosság politikai közösséggé szervezését tették szükségessé, jórészt európai minták alapján. Az itteni gyarmatok területén az első világháborút követően váltak
uralkodóvá a szocialista és nacionalista eszmék. Ezek nem álltak egymással éles
ellentétben a térségben, hiszen a szociális és nemzeti programok az alapproblémákat illetően összekapcsolódtak. Bár a nemzeti mozgalmak meghatározóan a
kolonizátorokkal szembeni rezisztenciát tűzték zászlajukra, különös sajátosságuk volt, hogy a politikai értelemben vett nemzet létrehozása is a feladataik közé
tartozott, céljaik ugyanis sokkal egyértelműbbek voltak, mint a közösség maga,
amelynek érdekében megfogalmazták azokat. A tényekhez ugyanakkor az is
hozzátartozik, hogy a nemzeti identitások megteremtése – a nyelv, a vallásosság
és a kulturális gyökerek felhasználásával – történelmileg igen gyorsan lezajlott,
napjainkban pedig már erős nemzeti kötelékek és állami törekvések határozzák
meg Délkelet-Ázsia politikai közegét.
A térség dekolonizációja a második világháborút követően igen konfliktusos
úton ment végbe. Noha a háború alatt a japán uralom kiterjesztése a térségben
ideiglenesen elsöpörte a nyugati államok adminisztrációit (kivéve Vietnamban,
ahol meghagyták a francia gyarmati hivatalnokokat), az európai hatalmak eleinte nem kívántak mély konzekvenciákat levonni a megerősödő helyi függetlenségi törekvésekből, és 1945-től uralmuk restaurációjára törekedtek. Bonyolította a
helyzetet, hogy a függetlenségi harcok legelszántabb szereplői a kommunista kötődésű csoportok voltak. A dekolonizáció a brit gyarmatokon ment végbe aránylag a legrendezettebben. 1948-ban Burma, 1957-ben pedig – miután biztosítékok
születtek egy kommunista hatalomátvétellel szemben – Malajzia félszigeti területei nyerték el a függetlenséget. 1963-ban Szingapúr és a két borneói szövetségi
állam is csatlakozott hozzájuk, megalapítva a Malajziai Államszövetséget. Noha
Szingapúr már 1965-ben kivált a föderációból és önálló útra lépett, a földrajzilag
két részből álló ország végül stabilnak bizonyult.
Francia Indokínában (Vietnam, Kambodzsa, Laosz) és Holland KeletIndiában (Indonézia) ugyanakkor elkeseredett küzdelem bontakozott ki a vis�szatérő gyarmati haderő és a függetlenségi erők között. Hollandia 1949 augusztusában a hágai tárgyalások eredményeképpen ismerte el Indonézia szuverenitását,
jelenlegi területi állapotának kialakulására, azaz Nyugat-Irián csatlakoztatására
azonban 1963-ig kellett várni.
A háborúk lezárásaként Franciaország az 1954. évi genfi egyezményben elismerte Kambodzsa, Laosz és Vietnam függetlenségét, utóbbit azonban – elvben
ideiglenesen – a 17. szélességi kör mentén két részre osztotta. Ez lett a második indokínai háborúban – közismertebben a vietnami háborúban – egymásnak
feszülő Észak- és Dél-Vietnam létrejöttének alapja. A hidegháborús „kettéosztozkodás” egyik áldozataként csak hosszas fegyveres konfliktus nyomán, északi
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katonai győzelemmel egyesülhetett 1975–76 folyamán. A térség utolsó gyarmati
területe Brunei volt, ami 1984. január 1-jével vált függetlenné Nagy-Britanniától.
1975-ben pedig Kelet-Timor is elszakadt Portugáliától, ezt azonban azonnal indonéz megszállás és annexió követte, amelyből csak 2002-ben, nemzetközi nyomásra szabadult fel. Napjainkig az új szigetállam megalakulása volt az utolsó érdemi változás a térség szuverenitását érintően.
A politikai struktúrák tekintetében Délkelet-Ázsia független államai máig
jelentős eltéréseket mutatnak. A földrajzi értelemben nem túl nagy kiterjedésű
térségben egymás mellett léteznek az államszocializmust, az abszolút monarchiát, az alkotmányos monarchiát és a polgári demokráciát képviselő államok.
E heterogenitást még a térségben tapasztalható erős integrációs törekvések sem
enyhítik. Általában Délkelet-Ázsiáról is elmondható, hogy a demokráciához
való viszony a politikai fejlődés alapvető hivatkozási pontja volt az elmúlt évtizedek folyamán, a tendencia azonban közel sem egyértelmű. A térség államainak
körében a hidegháború évtizedei alatt az autoriter és totalitárius rezsimek váltak
a meghatározó politikai berendezkedéssé, és a hidegháború lezárulása sem minden államban vezetett egyértelmű elmozduláshoz a demokratikusabb berendezkedés irányába. Súlyos tehertételt jelent e szempontból, hogy Délkelet-Ázsiában
– a világon nem egyedülálló módon – a fegyveres erők nemritkán a legintaktabb
és legakcióképesebb „nemzeti” intézménynek számítottak, és ez jó alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a belpolitikai játszmák főszereplőivé váljanak. Ezt támasztották alá a térség több államát vagy azok egyes térségeit destabilizáló polgárháborús periódusok is, amelyek gyakran gerillaháborúként, periferikus társadalmi
és kisebbségi csoportok részvételével zajlottak, állandó lehetőséget adva a katonai elitek számára saját fontosságuk hangsúlyozására.140 A katonai államcsínyek
ilyen háttérrel az elmúlt évtizedekben igen gyakoriak voltak a délkelet-ázsiai térségben, nemcsak cezúrákat hozva az egyes államok politikai fejlődéstörténetébe, de olykor több évtizedes kurzusokat határozva meg. Burmában 1962-ben és
1988-ban, Indonéziában 1965-ben, Kambodzsában 1970-ben, Thaiföldön pedig
tucatnál is több alkalommal, legutóbb 2014-ben vették át a hatalmat a fegyveres
erők képviselői, de voltak eredménytelenebb próbálkozások a Fülöp-szigeteken
is a nyolcvanas évek végén.
A térség államainak alkotmányos berendezkedései között a monarchikus és köztársasági államformák tekintetében húzható meg a legegyértelműbb
választóvonal. Eszerint Indonézia, Szingapúr, Mianmar, Laosz, Vietnam, a
140

 mlékezetes, hogy Burmában 1948-tól változó intenzitással bár, de lényegében napjainE
kig, Laoszban 1953–75, Malajziában 1948–60, míg Kambodzsában 1967–75 között zajlott
kiterjedtebb belső konfliktus. Ezek mellett Indonézia, Thaiföld, a függetlenné válás utáni
Malajzia és a Fülöp-szigetek egyes periférikus térségei is háborús műveleti területté váltak.
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Fülöp-szigetek és Kelet-Timor köztársaság, míg Brunei abszolút, Thaiföld alkotmányos, Malajzia és Kambodzsa pedig parlamentáris monarchiák. Külön figyelmet érdemel Malajzia, ahol az Uralkodók Konferenciája választ öt évre egy
királyt az államszövetség élére a kilenc maláj fejedelemség uralkodója közül.
A tisztség tulajdonképpen rotál, a rendszer fennállása óta minden fejedelemség
adott már legalább egyszer államfőt az országnak. E határozott időre választott
királysági szisztéma napjainkban egyedülálló a világon. Kambodzsában pedig
1993-ban állították vissza a monarchiát, ahol szintén választják a királyt, élethosszig, a Norodom-dinasztia 30. életévüket betöltött tagjai közül.
Ugyanakkor a köztársasági államformák tekintetében is változatos a kép:
Vietnam és Laosz szocialista pártállami rendszerek, míg a többi államban többé-
kevésbé – jóllehet nem nyugat-európai minőségben – érvényesül a többpárti
versengés a választásokon. A politikai rendszerek sokszínűségének magyarázatát
természetesen a helyi társadalmak eltérő történelmi pályájában és társadalmi sajátosságaiban találjuk meg.
A demokratikus fejlődés minőségére jellemző, hogy a Freedom House
2013. évi értékelése szerint a térség államai közül öt (Mianmar, Kambodzsa,
Laosz, Vietnam és Brunei) a „nem szabad”, öt (Thaiföld, Kelet-Timor, Malajzia,
Szingapúr és a Fülöp-szigetek) a „részben szabad” kategóriába került, az egyedüli szabad értékelést pedig Indonézia kapta. 2014-re utóbbi minősítése is a „részben szabad” kategóriába süllyedt vissza, míg 2015 leglátványosabb fejleménye
Thaiföld „nem szabad” értékelése volt. Bangkok leosztályozása mögött természetesen az újabb, 2014. május 22-én lezajlott katonai hatalomátvétel húzódik meg.
A tendenciák arra világítanak rá, hogy a nyugati mintájú demokráciához való
viszony a helyi politikai eliteken belül ma még erősen képlékeny, és az autoriter
megoldásokra való hajlam súlyosabb belső viták esetén továbbra is érvényesül.
Nem érdemes figyelmen kívül hagynunk azonban a pozitív üzenetet hordozó fejleményeket sem. Indonéziában például – hála az 1998 óta zajló Reformasi
(Reform) éra alkotmányos változásainak – 2014-ben már a harmadik demokratikus elnökválasztást tartották meg. Mianmarban pedig – amely két évtizeden
át a térség legmerevebb katonai diktatúrájának adott otthont – a 2012-ben tartott időközi választáson már az ellenzék vezérerejének számító Nemzeti Liga a
Demokráciáért is helyet kapott a parlamentben.
Szemben a képlékeny belpolitikai struktúrákkal Délkelet-Ázsia államainak
meghatározó többsége gazdasági és társadalmi vonatkozásokban egyértelmű
fejlődést tudott elérni az elmúlt évtizedek folyamán. Az európai gyarmatosítás
idején a térség világkereskedelemben betöltött jelentőségét többnyire speciális
mezőgazdasági termékei (pl. fűszerek, kaucsuk, nádcukor), helyenként nyersanyagforrásai (különleges faanyagok, ásványkincsek) biztosították. Mint fentebb
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utaltunk már rá, ezen termékeivel a térség egész történelmi korszakokon át részét képezte egy széles, globális jelentőséggel bíró kereskedelmi struktúrának,
amelyre a függetlenné válást követően is lehetett valamelyest alapozni. Az elsődleges célkitűzés azonban mindenhol a fejlettebb gazdasági struktúrák, főként a
hazai ipar megteremtése és megerősítése volt.
Napjainkra a dekolonizáció idején még szegény agrártársadalmaknak otthont adó országok egy részében (pl. Thaiföld, Malajzia, Indonézia) jelentős ipari potenciálok épültek ki, különösen a járműgyártás, az elektronikai ipar és a
vegyipar tekintetében. Vásárlóerő-paritáson mérve az egy főre jutó nemzeti termékük alapján Szingapúr és Brunei a világ élvonalába tartozik,141 de a nagyobb
államok közül Malajzia, Thaiföld és egyre inkább Indonézia is lényegében a
kelet-európai államokkal került egy kategóriába. Hasonló viszonyok figyelhetőek meg a nominális GDP-t figyelembe véve is.142 Az ASEAN (Association
of Southeast Asian Nations) sikeresebb, újonnan iparosodó államai gazdasági
modernizációs stratégiájukban lényegében a japán mintát követték. Az ún. fejlesztőállam koncepciójába illeszthető modell a térségben először Szingapúrban
hozott látványos eredményeket a hatvanas évektől kezdve, majd a nyolcvanas
évek során már a második hullámhoz tartozó Malajziában és Thaiföldön, illetve
Fülöp-szigeteken és Indonéziában is érezhetőek voltak a fejlődés eredményei.
Szingapúr ekkor már a régió tőkepiaci központja volt, vezető gazdasági szerepét
pedig mindmáig őrzi.
Az 1997 júliusában, a thai valuta összeomlásával kirobbant kelet-ázsiai pénzügyi válság jelentette az első igazán látványos törést a térség impresszív fejlődési folyamataiban. A válság nyomán jelentkező gazdasági visszaesés Indonéziát,
Thaiföldet és Malajziát érintette a legérzékenyebben. Fontos politikai következménye volt Indonéziában Mohammed Szuharto tábornok rendszerének bukása,
amelyet a demokratikus reformok (Reformasi) időszaka követett, megalapozva
az ország mai alkotmányos struktúráját. Hatásait csak a 2000-es évekre hagyta
maga mögött a régió, amelyet ekkortól – persze államonként eltérő mértékben –
újra jelentős gazdasági bővülés jellemez, összességében napjainkig. A 2008-as
gazdasági világválság a korábbi reformok eredményeképpen már a korábbinál
jóval rugalmasabb pénzügyi szektorokat talált Délkelet-Ázsia államaiban, így a
visszaesés főként a termelésben jelentkezett a külső piacok beszűkülése miatt.
141
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 tóbbi azonban előkelő helyezését kizárólag a szénhidrogén-kitermelésnek és -értékesítésU
nek köszönheti, amelynek tartalékai végesek.
Az IMF adatai szerint 2014-ben Thaiföld egy főre jutó GDP-je (15.579 USD) például
megelőzte Szerbia (13.378 USD), Macedónia (13.398 USD) vagy éppen Ukrajna (8.681
USD) hasonló adatát. Indonézia pedig vásárlóerő-paritáson számolva ugyanezen évben a
nyolcadik legnagyobb GDP-t könyvelhette el a világon.
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Magától értetődően a fejlődés társadalmi következményei sem maradtak el,
amely során két párhuzamosan érvényesülő tendenciát kell kiemelnünk: egyrészt a vagyonos, urbánus középosztály anyagi megerősödését és létszámbeli bővülését, másrészt a már említett marginális társadalmi csoportok leszakadásának
kontrasztosabbá válását. Tény ugyanakkor, hogy az újonnan iparosodó államokban jobbára igyekeztek minél szélesebb rétegekre kiterjeszteni a fejlődés eredményeit, minek következtében Délkelet-Ázsiában nemzetközi összehasonlításban
is igen gyorsan növekszik a középosztályhoz sorolható lakossági tömegek létszáma. E folyamat fogyasztókat biztosít a termékeknek és szolgáltatásoknak, de
a politikai piacnak is. A megerősödő és öntudatosabbá váló társadalmi csoportok komoly kihívást jelentenek a tradicionális kormányzó elitek számára és új,
pozícióikat veszélyeztető politikai mozgalmak felemelkedését tehetik lehetővé.
Két eltérő példa a „probléma” kezelésére: míg Bruneiben állami szolgáltatásokkal
„vásárolják meg” a társadalmi békét, addig Thaiföldön a régi és új elit képviselői
nek küzdelme sokéves belpolitikai patthelyzetet, majd két katonai hatalomátvételt eredményezett 2006–2014 között.
Külső kihívások és belső konfliktusok
Miután a 20. század második felében Délkelet-Ázsia államai szuverén entitásokként – újfent vagy első alkalommal – a történelem színpadára léptek, a térség hamar
egyike lett a világ legkonfliktusosabb régióinak. Ennek belső, az adott társadalmakban keresendő és külső, a világpolitikai dinamikákból fakadó okai egyaránt voltak.
A térség társadalmai hagyományosan multietnikus jellegűek, ami ugyanakkor
persze nem azt jelenti, hogy egyes országokon belül ne létezne markáns többségi
nemzet vagy kultúra. Utóbbi főként a történelmi államokra jellemző. Mianmarban
a bamar (60–65%), Thaiföldön a thai (85%<), Kambodzsában a khmer (90%<),
Vietnamban a kinh (86%<) népek helyezkedhettek a többségi államalkotó pozíciójába. Az újszülött államokban nemritkán társadalmi integrációjuk és településterületük földrajzi adottságai alapján egyaránt periférikusnak tekintett kisebbségi
csoportok egy része ugyanakkor igen elutasítóan viszonyult az adott területi status
quóhoz és/vagy a központi hatalom ellenőrzési törekvéseihez. A politikai önállóság kivívása nemcsak felszínre hozta ezeket a konfliktusokat, hanem egyszersmind
a helyi elitcsoportok kezébe helyezte megoldásuk feladatát. E megoldás pedig túlnyomórészt a fegyveres erők alkalmazását, polgárháborús helyzetek felvállalását
jelentette, amelyek részletes ismertetésére e helyütt nem térhetünk ki. Az etnikai és
– ami ezzel gyakran szorosan összefonódik – vallási színezetű konfliktusok Burma,
Thaiföld, a Fülöp-szigetek és Indonézia mindennapjainak is részévé váltak. A máig
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legsúlyosabb, összességében százezres nagyságrendű áldozatot követelő konfliktus
Burma/Mianmar keleti-északkeleti térségeit sújtotta. Közös vonása e belső válságoknak, hogy napjainkig egyik sem érte el a határok megváltozását, az adott államkeretek szétfeszítését, de több alkalommal is politikai/közigazgatási engedmények
(Mianmar, Fülöp-szigetek, Indonézia) és/vagy fejlesztési programok (Thaiföld)
kilátásba helyezésével igyekeztek lecsillapítani a felkelőket. A széthúzó etnikumok
integrálása regionális jelentőségű feladat, mivel a nehezen ellenőrizhető határtérségekben (pl. a thai–mianmari–laoszi hármas határvidék, az ún. aranyháromszög
vagy a mianmari–kínai határ) tevékenységük más országok biztonságára nézve is
kockázatokat hordoz nemcsak a fegyveres tevékenység esetleges kiterjesztésével, hanem a drog, fegyver és egyéb illegális áruk kereskedelmében való részvételükkel is.
Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a szervezett bűnözés mint biztonsági
kockázat nemcsak a szárazföld belsejében, de a környező tengereken is állandó jelenség. Délkelet-Ázsia számára a gyorsan bővülő tengeri kereskedelem az
egyik legfontosabb hajtóereje az anyagi bővülésnek. Ez azonban egyszersmind a
bűnözés speciális formáinak is teret nyit. A kalózkodás nemcsak a sűrű tengeri
forgalom, de a helyi népesség körében elterjedt tengerészeti rutin, és a rendkívül
kedvező földrajzi adottságok (kis szigetek, mangrovemocsarak, rejtett öblök) következtében is hagyományos, erősen nemzetköziesedett bűnözési formát képvisel a térségben. Napjainkban Délkelet-Ázsia vizei tekinthetőek a világ kalóztevékenységtől legfertőzöttebb területeinek. A Nemzetközi Tengerészeti Hivatal éves
jelentése szerint 2014-ben a 245 kalóztámadásból 141 itt történt.
A hidegháború folyamán a helyi államok közötti fő kül-/biztonságpolitikai törésvonalat a szuperhatalmakhoz és az általuk képviselt rendszermodellekhez fűződő
viszony alakította ki. A nemzeti felszabadítási mozgalmakban erőteljes – nemritkán
vezető – szerepet vállaló baloldali (kommunista) politikai tömörülések különösen
a félszigeten és Indonéziában váltak komoly tényezővé, és noha működésük feltételei területenként eltérőek voltak, általában a szovjet befolyás helyi bástyáinak
tekintették őket. Ez nem minden esetben volt igaz, programjuk gyakran erőteljes
nemzeti dimenziókkal is rendelkezett, és nem valamiféle világforradalom, hanem
a szuverén nemzet- és államépítés szükségleteit helyezte előtérbe. A szocializmus
iránti fogékonyság az igen szegény, töredezett és gyarmati alávetettségből szabaduló
társadalmakban pedig nem volt meglepő jelenség. Indonézia Kommunista Pártja
például a szovjet és kínai testvérszervezete után a hatvanas évekig a harmadik legnagyobb kommunista párt volt Ázsiában, 1965-ben kb. 3 millió tagot számlált.143
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 alamint az ifjúsági szervezete, a Pemuda Rakjat még ugyanennyit. Lásd Guy J. Pauker: The
V
Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia. Memorandum RM-5753-PR. The RAND
Corporation, 1969, 10.
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A kommunizmus térnyerése természetesen azt eredményezte, hogy DélkeletÁzsiában is létrejöttek a hidegháború „belső frontvonalai”, mind az egyes államok között, mind pedig a politikai társadalmakon belül. A folyamat összekapcsolódva az ötvenes évek általános hidegháborús szemléletével azt az érzetet
támasztotta a nyugati hatalmak (főként az Amerikai Egyesült Államok) elitjében,
hogy Délkelet-Ázsia stratégiai jövője egy hajszálon függ, és a kommunizmus
bármiféle térnyerése beláthatatlan következményeket generál (dominóelmélet). Ennek megakadályozása érdekében pedig katonai és pénzügyi támogatást
egyaránt vállalva az USA a délkelet-ázsiai tér aktív játékosa lett. Mint ismert, a
legsúlyosabb és legnagyobb figyelmet kiváltó szembenállás a térségben Vietnam
területén alakult ki, de Thaiföldön és Malajziában is zajlott a küzdelem a Nyugat
által elismert helyi kormányok és a kommunista felkelőcsoportok között.
1975 számított az „annus horribilis”-nek az Egyesült Államok délkelet-ázsiai
stratégiai érdekei szempontjából. Az év áprilisában Saigon elestével befejezett
ténnyé vált Vietnam fegyveres egyesítése a kommunista észak vezetése alatt.
Mindössze 13 nappal a saigoni harcok lezárultát megelőzően Kambodzsában
a kínaiak által támogatott vörös khmerek bevonultak Phnompenbe. December
2-án a laoszi kommunista párt, a Patet Lao magához ragadta a hatalmat, és a
monarchiát felszámolva Vietnam-barát rezsimet hozott létre a Mekong bal partját hosszan ellenőrző, Vietnam védelme szempontjából kritikus jelentőségű országban. A „dominók” dőlése azonban itt megállt, és az 1960-tól elmérgesedett
szovjet–kínai viszony következtében a rivalizálás a helyi befolyásért nemcsak
a Washington–Moszkva, hanem a Peking–Moszkva relációban is érvényesült.
Ebben a játszmában az egyesült Vietnam számításai az egykori Francia Indokína
három államának szövetségét preferálták, Hanoi vezetésével és a Szovjetunió támogatása mellett. Ennek megvalósulása nem volt összeegyeztethető Kína és az
USA helyi érdekeivel, aláásását pedig a kambodzsai Pol Pot-rezsim támogatásával igyekeztek elérni. Vietnam 1978 decemberében fegyveres beavatkozással
söpörte el a vörös khmerek rendszerét, és saját patronáltjaiból állította fel az új
kambodzsai kormányt. A formális agresszió a 20. század egyik leggyilkosabb politikai rendszerének felszámolását eredményezte. Ez ma már köztudott, a szóban
forgó években azonban még ismeretlen volt a világ számára a vörös khmerek
ténykedésének temérdek áldozata. A vietnami–laoszi–kambodzsai hármas koalíció megalakulásával Hanoi önvédelmének feltételei – a szárazföld felé stratégiai
mélységhez, illetve pufferhez jutva – jelentősen javultak. Ugyanakkor rögzült a
délkelet-ázsiai államok „tömbösülése”, amely a szovjetbarát szocialista és a nyugati – elsősorban persze amerikai – orientációt vállaló országok elvi szemben
állását rögzítette, lényegében egészen a bipoláris korszak végéig. Az ASEAN létezése nagymértékben megerősítette utóbbi államcsoport ellenállási képességét a
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szocialista világ befolyásának további terjedésével szemben. Ezt a rezisztens állapotot erősítették meg a hatvanas évek végétől a korábban már érintett gazdasági
modernizációs eredmények is, azok életszínvonalra gyakorolt hatásaival együtt.
A nyolcvanas évekre Délkelet-Ázsiában tehát a szovjet szövetséget maga mögött tudó Vietnam által vezetett szocialista blokk (Kambodzsával és Laosszal),
valamint az ASEAN által összefogott nyugatos blokk (Thaiföld, Szingapúr,
Indonézia, a Fülöp-szigetek és Malajzia, majd 1984-től Brunei) egymás mellett
élése és részleges szembenállása jelezte a hidegháborús játékszabályok megjelenését a térség államközi kapcsolataiban.
Burma (a későbbi Mianmar) igen speciális szerepbe helyezkedett ebben a közegben. Noha 1962-től formailag szocialista berendezkedés jellemezte (erőteljes
katonai háttérrel), távolságot tartott a politikai tömböktől, és bezárkózó stratégiát követett. Ez jól összeegyeztethető volt a politikai elit saját pozícióinak konzerválására irányuló szándékaival, amelyért azonban végső soron relatív gazdasági és társadalmi elmaradottságának fokozódásával fizetett. Az 1989 júliusától
Mianmar nevet viselő állam lecsúszása még a hidegháború után is folytatódott,
és a 21. század elejére Délkelet-Ázsia legszegényebb államává vált.
Természetes ugyanakkor, hogy a posztbipoláris korszak eljövetele a térség
népei számára is a nemzetközi feltételrendszer alapvető változását jelentette,
értelmetlenné téve a szovjet-, illetve nyugatbarát államcsoportok kompetitív
viszonyát. Délkelet-Ázsia napjainkig formálódó egységtörekvéseinek szervezeti kereteit az ASEAN kilencvenes évek során lezajlott kiterjesztése hozta létre,
amelyre a későbbiekben részletesebben is kitérünk. A hidegháborút követő évtizedek történelmi jelentőségű átalakulása bár nem tette meghaladottá az egyes
államok közötti kisebb-nagyobb területi és elvi vitákat, azok rendezéséhez vagy
korlátok közé szorításához a kölcsönös érdekek szélesedő köre adott ösztönzést.
Különösen erős tényezőt jelent e tekintetben, hogy a 21. század elején új szereposztással bár, de a térség ismét külső nagyhatalmak stratégiai építkezésének
ütközőzónája lett. A tengeri területek feletti szuverenitás kérdése minden korábbinál élesebb vita tárgyává vált, amely összefoglalóan „dél-kínai-tengeri konfliktus” névvel került a nemzetközi érdeklődés középpontjába. Tétje nem csekély:
magában foglalja a dél-kínai-tengeri szigetvilág, az itteni halászati övezetek, illetve tengeri szállítási útvonalak ellenőrzését, és nem mellesleg a térségben fellelt
szénhidrogénkészletek kiaknázásának majdani lehetőségét is. E krízis két szintjén – azaz a kínai területi igényekkel szemben fellépő délkelt-ázsiai oppozíció
és az egyes térségbeli államok közötti viták – egyaránt komoly nézetkülönbségek alakultak ki, és formálódásában a pekingi hatalmi politika markánsabbá
válása, az erővel való fenyegetés, esetleges korlátozott háborús eszkaláció kockázatát is felveti. A téma elvben alkalmas lenne arra, hogy az idegen befolyást
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visszaszorítani kívánó országok az ASEAN keretei között szorosabbra vonják
együttműködésüket, a megfelelően hatékony egységes fellépés azonban jól rámutat a délkelet-ázsiai integráció gyengeségeire is.
ASEAN
Az ASEAN (Association of Southeast Asian Nations – Délkelet-ázsiai Nemzetek
Szövetsége) alapítását kimondó deklarációt 1967. augusztus 8-án Bangkokban
szignálták Thaiföld, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr és Malajzia külügyminiszterei azzal a kinyilatkoztatott szándékkal, hogy erősítsék államaik politikai, gazdasági és geopolitikai együttműködését. Vállalkozásuk nem állt teljesen előzmények nélkül a térségben, a biztonsági célú együttműködésre az 1954
óta létező és 1977-ben feloszlott Southeast Asia Treaty Organization (SEATO
– Délkelet-ázsiai Szerződés Szervezete), míg a politikai-gazdasági célú kooperációra néhány szűkebb, a hatvanas évek elején keletkezett és hamvába holt
kezdeményezés adott példát. Az ASEAN azonban minőségileg többet hozott a
délkelet-ázsiai államközi kapcsolatokba. A vietnami háború „háttérzaja” mellett
a szervezet létrejötte fontos üzenettel bírt: a tagállamok készek együttműködni
külső biztonságuk, illetve belső, társadalmi és politikai stabilitásuk megőrzése,
valamint egy általános regionális felfordulás kizárása érdekében. Mindez persze az amerikai stratégiai törekvésekkel is szinkronban állt. 1971-ben a szervezet
biztonságpolitikai céljait kifejezendő kiadják a béke, szabadság és semlegesség
zónájáról (ZOPFAN – Zone of Peace, Freedom and Neutrality) szóló deklarációt, 1977-ben Kuala Lumpurban pedig egyetértés születik a gazdasági kapcsolatok kiterjesztéséről is a szervezeten kívüli államok és államcsoportok bevonásával. Az USA ezzel összhangban az ASEAN egyik fontos partnere lett már ettől az
évtől. „Taglétszámának” első bővítésére 1984-ben kerül sor a kicsiny, de komoly
gazdasági perspektívákkal rendelkező Brunei csatlakozásával. Az ASEAN előtt
a hidegháború lezárulása nyitotta az igazán komoly perspektívát a szovjet- és
Vietnam-barát államokkal való kapcsolatok újrafogalmazásával. Vietnam fegyveres ereje 1989-ben elhagyta Kambodzsa területét és teret engedett az ország
alkotmányos reformjának. Hanoi csakhamar jelezte szándékát az ASEAN-hoz
való csatlakozásra is. A folyamatot nagyban elősegítette, hogy a szervezetben
betöltött tagsághoz nem szabtak a politikai rendszerrel és annak demokratikus
minőségével kapcsolatos elvárásokat, így a regionális stabilitás és együttműködés kiterjesztése érdekében a „problémásabb” berendezkedésű államok felvételére is sor kerülhetett. Ennek során először Vietnam (1995), majd Mianmar és
Laosz (1997), végül Kambodzsa (1999) csatlakozása is megtörtént. Kelet-Timor
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kiválása után nem örökölhette át Indonéziától az ASEAN-tagságot, de kifejezte szándékát a szervezethez való csatlakozásra. Ennek nyomán a hidegháború
végével a nyugati orientációjú integrációs szervezet létjogosultsága tehát nemcsak Európában, hanem Délkelet-Ázsiában is igazolódott; más kérdés, hogy az
ASEAN külpolitikai irányultsága kiterjesztése után már jóval kevésbé volt leírható ezzel a fogalommal. Még 1995-ben, a Bangkok-szerződéssel a szervezet elérte
máig legkézzelfoghatóbb biztonságpolitikai eredményét, a délkelet-ázsiai atomfegyvermentes övezet létrehozását is.
A délkelet-ázsiai együttműködés elsődleges célkitűzéseit a gazdasági fejlődés
biztosítása és a régiót ért külső kényszerek határozták meg, amelyek az integráció mélyítését ösztönözték az egyébként erős szuverén törekvésekkel bíró országok körében. 2008. december 15-én az ASEAN Charta hatályba lépésével a
szervezet fejlődésének új szakaszába érkezett. A charta megteremtette az ASEAN
mint nemzetközi szervezet jogi identitását, és kijelölte a közösségépítés irányait is. Eszerint a részes államok közössége három pilléren nyugszik a jövőben: a
politikai-biztonsági közösség, a gazdasági közösség és a szociális-kulturális közösség pillérein. E hármas struktúrának a részes államok szándékai szerint 2015től kellett működőképessé válnia. Napjainkra az ASEAN összességében egyike
a Föld legnagyobb kibocsátással rendelkező gazdasági térségeinek. Kapcsolatai
persze elsősorban a környező, fejlett, illetve gyorsan fejlődő ázsiai államokhoz
kötik, amelyekkel az együttműködés minél szorosabbra vonásának szándékát is
kifejezte az ASEAN + 3 (Kína, Japán, Dél-Korea) és az ASEAN + 6 (előbbiek
+ India, Ausztrália és Új-Zéland) fórumok létrehozásával. Fontos ugyanakkor,
hogy a 2010-es évek derekára az ASEAN a gazdasági és diplomáciai sikerek ellenére a régiót érintő külső stratégiai kihívásokra – különösen amúgy legjelentősebb kereskedelmi partnere, a Kínai Népköztársaság expanzív nagyhatalmi
törekvéseire – kevéssé tud hiteles válaszokat adni. Bénultságát leginkább a tagállamok divergens érdekei okozzák, a jelenség viszont a „nemzeti” szintű válaszok
keresésének tendenciáit erősíti, kijelölve a szervezet fejlődésének e pillanatban
egyik legerősebb korlátját.
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LATIN-AMERIKA
Latin-Amerika: A lehetőségek és szélsőségek régiója
Bár Kelet-Közép-Európa országai számára Latin-Amerika általában nem jelent
többet az újságokban, ismeretterjesztő filmekben megjelenő egzotikus távoli térségnél (ami egyébként helytálló), mégis érdemes a kontinensnyi régióval, annak
országaival és lakóival mélyebben megismerkednünk, ugyanis Latin-Amerika a
következő évtizedekben várhatóan a Föld egyik stabil fejlődési pályán mozgó
térsége lehet. A fejlődési trendeket az elmúlt két évtized makroszintű változásai támasztják alá: regionális eltérésekkel ugyan, de többnyire jó gazdasági és
fejlődési mutatókat, javuló iskolázottságot, növekvő életszínvonalat és várható
életkort, kulturálisan virágzó társadalmakat láthatunk. Természetesen árnyalja
a képet az, hogy honnan indult ez a fejlődés, amelynek eredményeképpen még
ma is szélsőséges társadalmi különbségek, jelentős régión kívüli gazdasági függőség, változatos – és nem mindig szilárd demokratikus alapokon nyugvó – politikai rendszerek, továbbá számos biztonsági probléma (pl. bűnözés, kábítószer-
termelés és -kereskedelem, társadalmi elégedetlenség) egyaránt hozzátartozik a
térség jellemzéséhez.
Áttekintésünkben azokat a legfontosabb jellemzőket igyekszünk megragadni,
bemutatni, amelyek kulturálisan és a társadalmi folyamatokat tekintve, valamint
az ezeket gyakorlatba ültető politikai/gazdasági folyamatokon keresztül LatinAmerikát egyedi kultúrrégióvá, politikai entitássá, gazdasági/politikai szereplővé teszik vagy tehetik az előttünk álló években. A pozitív fejlődési trendek és a
fennálló strukturális problémák e kettősége alapján úgy véljük, Latin-Amerika
egyszerre a lehetőségek és a szélsőségek térsége.
Etimológia és kulturális önazonosság
Az ötlet, hogy az amerikai kontinens egy része nyelvi rokonságban áll az újlatin
kultúrával, az 1850-es évekre vezethető vissza, amikor Michel Chevalier francia
író a pán-latinizmust támogató műveiben latin-amerikai lakosságról írt, megkülönbözetve ezzel őket Amerika angolszász lakosaitól. Az ötletet a 19. század
közepétől az olyan latin-amerikai értelmiségiek és politikusok karolták fel, akik
már nem Spanyolországot, illetve Portugáliát tekintették kulturális modellnek,
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hanem Franciaországot. A „Latin-Amerika” kifejezést először egy 1856-os párizsi konferencián használták, később pedig III. Napóleon Mexikó megszállásánál,
ezzel utalva a kulturális rokonságra a térség és Franciaország között, erősítve a
francia jelenlét legitimációját, valamint ismételten hangsúlyozva az angolszász
országokkal szembeni különállását. A terminus a második világháború után vált
széles körben elfogadottá, amikor 1948-ban az ENSZ égisze alatt létrejött a Latinamerikai Gazdasági Bizottság (UN Economic Commission for Latin America).
A kifejezés megszületése után annak alapvetően háromféle értelmezése látott
napvilágot:
1) Az egyik megközelítés szerint Latin-Amerika azokra az amerikai területekre vonatkozik, ahol a spanyol és portugál nyelv van túlsúlyban,
vagyis a két ország volt gyarmatain. Így a területet „Ibériai Amerikának”
(Ibero-America) is nevezik.
2) Egy másik elképzelés szerint a „Latin-Amerika” kifejezés alá azon országok sorolhatóak be az amerikai kontinensen, amelyekben újlatin
(spanyol, portugál, francia és kreol) nyelvet beszélnek, így például a
német ajkú Curaçao, Aruba és Suriname például nem tartozik hozzá.
3) Egy harmadik – és a jelen írás által is használt – definíció szerint – amely
leginkább az Egyesült Államokban terjedt el – Latin-Amerika mind
azon amerikai területekre vonatkozik, amelyek az Egyesült Államoktól
délre helyezkednek el, tekintet nélkül ezen országok hivatalos nyelvére.
Ez az elképzelés a térség hasonló gazdasági és társadalmi történelmét
hangsúlyozza ki, amelyet elsősorban a kolonializmus határozott meg.
Ezen túlmenően a térség önazonosságát több tényező alapján összegezhetjük:
a közös történelmi tudat, a meghatározó nyelvi, vallási és kulturális minták alapján. Úgy véljük, annak ellenére beszélhetünk egységes, regionális összehasonlításban is értelmezhető „latin-amerikai” identitásról és kultúráról, hogy ez a Föld
egyik leginkább sokszínű lakossága által benépesített térség (lásd lejjebb).
Miközben történelmi vonatkozásban számunkra egyértelműen a 15–16. századi kolonizáció az első „magától értetődő” közös történelmi élmény, a régió lakosai méltán büszkék a maja, inka és azték magas kultúrák korábbi történelmi
emlékére, amely számos őshonos népcsoport fennmaradásával többé-kevésbé
ma is virágzik (bár a modernizációs és urbanizációs folyamatok, a gazdasági célú
terjeszkedés veszélyeztetik az őshonos életforma, kultúra és nyelvek fennmaradását). Nem pusztán érdekesség, hanem fontos történelmi példa, hogy Bolíviában
Evo Morales őslakosként jutott el az elnöki székbe, sőt, 2006 után 2009-ben második elnöki ciklusát is megkezdte. (Bolíviában a lakosság mintegy 55%-a őslakos
indián [kecsua, aymara és további három tucat kisebb törzs], 30%-a mesztic [indián és európai felmenőkkel rendelkező] és 15%-uk európai [„fehér”].)
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A régiót kizárólagosan gyarmatosító két állam, Spanyolország és Portugália
nyoma döntő volt a térség további fejlődésére nézve: a tordesillas-i szerződés
(1494) alapján a Zöld-foki-szigetektől 370 mérföldre nyugatra fekvő délkör
(nyugati hosszúság 48º) mentén kettéosztott dél-amerikai kontinens 40%-át lefedő Brazília portugál nyelvű, míg a többi terület spanyol nyelvű gyarmatként
szerveződött, majd élt több mint két évszázadon keresztül. A gyarmati múlt másik ékes példája, hogy a 19. századi függetlenségi háborúkat követően a térség
államainak új urai az európai nemzetállami berendezkedést vették át.
A függetlenségi háborúk máig élő közös kulturális-történelmi elemét jelentik
azok az ikonikus szabadságharcosok – libertadores, pl. Simón Bolívar (Venezuela
és Bolívia felszabadítója) vagy José de San Martín (Argentína, Chile és Peru
felszabadítója) –, akikhez ma a régió integrációs törekvései, illetve Egyesült
Államok-ellenes politikai mozgalmai – a Hugo Chávez (egykori) venezuelai elnök neve által fémjelzett „újbolivárizmus” – kapcsán is visszanyúlnak.
Szintén a gyarmatosítás máig élő hagyományaként tekinthetünk a régióban
uralkodó, hagyományosan erős, a lakosság 90%-át magához vonzó keresztény
vallásra – amely azonban az elmúlt két évtizedben belső változásokat mutat. Bár
Latin-Amerika továbbra is a világ „legkatolikusabb” térsége – a lakosság 71%-a
volt római katolikus 2005-ben –, a tíz évvel korábbi adathoz képest 9%-os csökkenés tapasztalható. Ezzel párhuzamosan a protestánsok száma dinamikusan
emelkedik: arányuk 1995 és 2005 között 3%-ról 13%-ra nőtt. Ezt a protestáns
irányzatok „emberközelibb”, a rászorulók irányában nyitottabb, kevésbé hivalkodó jellegének tulajdonítják, amire a szélsőséges szociális problémákkal terhelt
latin-amerikai társadalom nyitott.
A nyelvi, vallási és történelmi hagyományok mellett a térség kultúrájára és
identitásmintáira egyértelműen a bevándorló közösségek voltak a legnagyobb
hatással. Nem pusztán arról van szó, hogy az őshonos, tradicionális kultúra mellett a gyarmatosító – minőségében nem fölé-, hanem mellérendelt viszonyban
álló – ún. „európai magas kultúra” vegyült a helyi irányzatokkal a különböző művészeti ágakon belül. Fontos elemeket honosítottak meg az afrikai bevándorlók
(kezdetben rabszolgák tömegei) a Karib-térségben, Brazíliában, Venezuelában,
Kolumbiában; a 19–20. századi európai bevándorlók elsősorban Argentínában,
Uruguayban és Brazíliában; az ázsiai bevándorlók ugyancsak a Karib-térségben
stb. Hangsúlyoznunk kell, hogy a térségben ez a sokszínűség békében fér meg
egymás mellett.
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Természet- és gazdaságföldrajzi jellemzők
A közel 20 millió négyzetkilométernyi területen elterülő, 33 országot és 18 függő területet magában foglaló latin-amerikai térség a Föld szárazföldjeinek több
mint hetedét fedi le. Földrajzi szempontból a térséget négy fő részre lehet osztani: az északi, a déli és a középső részre, valamint a Karib-térségre.
Latin-Amerika északi részén Mexikó helyezkedik el. Az ország Latin-Amerika
második (Brazília után), a világ 11. legnépesebb állama a maga 116 millió lakosával. Területének nagy részét a Mexikói-fennsík uralja, északon 1500, délen
2300 méteres magassággal. A fennsíkot délről a Mexikói-medence, míg keletről
és nyugatról a Pacifikus-hegységrendszer vulkanikus és gyűrthegységei határolják. Legmagasabb hegye az 5700 méter magas Pico de Orizaba (Citlaltépetl).
Éghajlata változatos, amelyet a földrajzi elhelyezkedése mellett az erős felszíni
tagoltságnak köszönhet. Ennek következtében a terület a trópusi (egyenlítői, átmeneti, térítői öv) és a mérsékelt övezetbe (meleg-mérsékelt öv) is tartozik. 800
méterig megtalálhatóak rajta a trópusi esőerdők fái (mexikói ciprus, mahagóni,
ébenfa), amelyek értékes jövedelemforrást jelentenek, emellett a kávé, vanília és
a banán is megterem. 800–2000 méterig a szubtrópusi övnek megfelelően citrusféléket, kávét, dohányt, paradicsomot, gyapotot és cukornádat termesztenek.
2000–3000 méterig mérsékelt övben a búza, a kukorica és bab az uralkodó, továbbá jelentős méreteket ölt a szarvasmarha-tenyésztés is. 3000 méter fölött leginkább burgonyát és árpát termesztenek. A terület nemesfémekben és vasércekben gazdag, ezüst és arany, valamint ólom-, ón-, cink-, réz- és higanyérc egyaránt
megtalálható. A kőolaj- és földgázvagyon a Kaliforniai- és Mexikói-öböl mentén
jelentős, amely egyúttal a legfőbb bevételi forrásnak számít. Az iparágak közül a
kőolaj-finomítás és vegyipar, a gépipar, a textilipar és az élelmiszeripar jelentős.
Közép-Amerikát hét ország alkotja: Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua és Panama. A területet nyugatról a Csendesóceán, keletről a Karib-tenger, északról a Mexikói-öböl határolja. A régió geológiailag igen aktív, amit vulkanikus tevékenység és gyakori földmozgások jeleznek. Országainak többségében a mezőgazdaság biztosítja a nemzeti jövedelem
legnagyobb részét. Az ültetvényes gazdálkodás meghatározó, ami monokultúra
jellegű. Jelentős a banán-, a kávé- és a cukornádtermesztés, ugyanakkor minden
állam igyekszik kitörni korábbi szerepéből: Guatemalában fejlődésnek indult a
feldolgozóipar, Honduras a banán mellett egyre több rákot és homárt szállít az
Egyesült Államokba, Jamaica pedig bauxitot, zöldséget és virágot is termeszt.
A térség legfontosabb útvonala a Panama-csatorna, amely összeköti a Csendesés Atlanti-óceánt, továbbá a világkereskedelem 5%-ának biztosít rövidebb szállítási útvonalat a kontinens keleti és nyugati partjai között.
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A Karib-térség a Karib-tengeren található több mint 7000 szigetet foglalja
magában. Két fő részre oszlik: a Kis-, valamint a Nagy-Antillákra. 40 millió lakosa 13 szuverén államon és 17 függőségi területen oszlik el. A térség földrajza és
klímája változatos. Sok, nem vulkanikus eredetű sziget relatív sík felszínnel rendelkezik (például Barbados, Bahamák), míg másokat komoly hegységek szabdalnak (például Kuba, Puerto Rico, Jamaica). Éghajlata trópusi, ugyanakkor hatása
eltérő a felszín magasságának függvényében. Míg például Jamaica fővárosában
az évi átlaghőmérséklet 26 ºC, addig a sziget 600 méter magas hegyvidéki térségében már csak 10 ºC. Két évszakot lehet megkülönböztetni: egy esőset és egy
szárazat.
A dél-amerikai térség alkotja Latin-Amerika legnagyobb részét. Lakosságának
összlétszáma meghaladja a 370 millió főt, területén 12 ország és egy függő terület
található. Legnépesebb (201 millió fő, a világon az ötödik) és gazdaságilag legerősebb országa Brazília, amely az utóbbi években regionális vezető szerepre tör,
illetve egyre aktívabban jelenik meg a világpolitikában is. A régió főbb tájegységei közé tartozik a Guyanai-hegyvidék, a Brazil-felföld, az Andok, az Orinocoalföld, Patagónia, a Paraná–Paraguay-alföld és az Amazonas-medence. Utóbbi
területén található az Amazonas, a Föld legbővizűbb folyója, amelynek nyugati
részén a biodiverzitás rendkívül magas. Dél-Amerika éghajlata igen változatos,
a tajga-tundra-permafroszt (állandóan fagyos) éghajlaton kívül minden más éghajlat megtalálható a kontinensen. A kontinens a Föld legcsapadékosabb vidéke,
ugyanakkor annak eloszlása nem egyenletes. Míg a Déli-Andok csendes-óceáni
lejtőjén akár 3000–6000 mm csapadék is hullhat, az ellentétes atlanti oldalon
csupán 100–250 mm, amelynek eredményeképp a Patagóniai-sivatag is létrejött.
A terület ásványkincsekben gazdag: réz, vasérc, ólom, bauxit és kőolaj is megtalálható a térségben.
A primer termékek kitermelési volumenének fokozása komoly környezetvédelmi kockázatokkal jár. A gyarapodó ázsiai középosztály húsfogyasztása egyre
emelkedik, ami növeli az igényt a latin-amerikai legelők és termőföldek számának növelésére. Ez az esőerdők további pusztítását vonja maga után, ami elsivatagosodáshoz vezet, és végső soron hozzájárul a globális felmelegedéshez, a
tengerszint emelkedéséhez és a szélsőséges időjárási jelenségek miatt kialakuló
természeti katasztrófák gyakoribbá válásához. Ez a többi között jelentős mértékben visszavetheti a turizmust, ami az erre építő, elsősorban a Karib-térségbeli
államok számára súlyos következményekkel járhat.
A klímaváltozás hatásai önmagukban is komoly feladat elé állítják a régió
országait. Az ENSZ Latin-Amerika és a Karib-térség Gazdasági Bizottságának
2011-es jelentése szerint a térség átlaghőmérséklete fokozatosan növekszik,
1–4 ºC-kal a legalacsonyabb, 2–6 ºC-kal a legmagasabb károsanyag-kibocsátási
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forgatókönyvek szerint. Az extrém időjárási jelenségek szárazságok, hurrikánok és áradások formájában jelentkeznek: az ezek által okozott károk összértéke a Világbank becslése szerint 2080-ra a régió GDP-jének több mint 10%-át
emésztheti fel. Dél-Amerika egyes területein a csapadék mennyiségének csökkenése elérheti a 30–50%-ot is, ami becslések szerint 2025-re jelentős mértékben korlátozza a lakosság ivóvízhez való hozzáférését és a vízi erőművek
működését, különösen az Andokban és Brazíliában. A tengerszint emelkedése
miatt egyre több embernek kell elhagynia lakóhelyét, és egyre több termőföld
kerül víz alá, ami a Karib-térséget és Latin-Amerika csendes-óceáni partvidékét érinti leginkább.
Lakosság
Latin-Amerika és a Karib-térség összlakossága mintegy 560 millió fő, ebből 201
millió a régió legnagyobb országában, Brazíliában él. A népesség legnagyobb
része a tengerparti területekre koncentrálódik, míg a szárazföld belseje felé haladva egyre csökken a népsűrűség. A hivatalos nyelv a legtöbb országban a spanyol, kivéve néhány államot, ahol a portugál (Brazília) és a francia (Haiti, illetve a francia külterületek) az államnyelv. A térségben számos etnikai csoport él,
amelyek összetétele országról országra változik. Mesztic, mulatt, afrikai és ázsiai
gyökerekkel rendelkező népcsoportok csakúgy megtalálhatóak, mint a lakosság
körülbelül 80%-át kitevő európai ősökkel rendelkező csoportok. A régió népességének 90%-a keresztény, többségében római katolikus vallású.
A régióban alapvetően három társadalmi makrofolyamatot figyelhetünk
meg, amely jelentőségét és következményeit tekintve kiemelkedik a többi közül:
a népességnövekedést és a társadalom elöregedését, amelyek között szoros kapcsolat van, valamint az urbanizációt. A lakosság létszáma bővül, ugyanakkor
egyre lassuló mértékben, ugyanis nemcsak a halálozások, hanem a születések
száma is lecsökkent, így lerontják egymás hatását. Előbbi eredménye, hogy a várható élettartam mindkét nemre vetítve tovább növekedett az elmúlt évekhez képest: jelenleg 74,12 év, míg 1990-ben még 68,2 év volt. (Összehasonlításképpen:
ugyanez az érték ebben az időintervallumban az eurózónában 76,04 évről
80,73 évre nőtt, azaz a latin-amerikai térség lakosságának várható élettartama
– bár továbbra sem érte el az európai szintet – mégis gyorsabban növekedett
az elmúlt években.) Ezek következtében a munkaképes népesség létszáma nő,
ugyanakkor átlagéletkoruk emelkedik, így egyre erősebb függésbe kerül a fiatal generációtól. A nagyobb munkaképes réteg lehetővé teszi, hogy keresetükből megtakarítsanak és növeljék a megtakarításokat, a gazdaságba áramló tőke
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volumenét, miközben az oktatásra kevesebbet kell költeni, mivel az alacsonyabb
termékenységi ráta miatt visszaesett az újszülöttek száma. Ezt jól mutatja, hogy
2004-től kezdve – az addigi hullámzó tendenciát megszakítva – az általános
iskolákba beiskolázottak száma csökkenő trendet mutat, éves szinten 68,5 millióról 67 millióra csökkenve.
A harmadik folyamat az urbanizáció erősödése, ami egybevág a más régiók
fejlődő országaiban tapasztalható trendekkel. Míg 1990-ben a lakosság 70,76%-a
élt városokban, ez az érték 2013-ra 79,31%-ra nőtt, és az ENSZ becslései szerint 2030-ra elérheti a 83%-ot, a világ leginkább urbanizált régiójává téve LatinAmerikát. Ez a folyamat érinti az őslakosokat is, akik közül egyre többen adják
fel vidéki életmódjukat és költöznek a városokba a jobb megélhetési lehetőségek
reményében. Összlétszámuk közel 50 millió főre tehető a térségben, a vidéki lakosság 40%-át adva. Komoly társadalmi problémaként jelentkezik velük kapcsolatban a politikai érdekképviselet hiánya, az erőforrások kiaknázása során bekövetkezett termőföldvesztés, valamint az önrendelkezéssel kapcsolatos megfelelő
jogi szabályozás és a jogvédelem hiánya. Beszédes adat, hogy a mexikói alsóház
500 képviselőjéből 14 fő őslakos, miközben az ország lakosságának 10%-át teszik
ki, de még Bolíviában is – ahol az őslakosok vannak többségben – a 130 lehetséges helyből csupán 41-et birtokolnak.
A megfelelő oktatás létfontosságú a régió gazdasági fejlődésének biztosításához. Az 1980-as évek közepe óta növekedett a középfokú oktatásban részt vevők
aránya, ugyanakkor komoly egyenlőtlenségek is megfigyelhetőek a városi és vidéki lakosság iskolázottságában, amit tovább súlyosbítanak az oktatás általános
problémái: az alulszabályozottság, a túlzott centralizáltság, az alacsony színvonal,
az elszámoltathatóság hiánya. Mexikóban az írástudatlanság a vidéki területeken
eléri a 21%-ot, ami kétszerese az országos átlagnak, s míg a leggazdagabb réteg
tagjai átlagosan 12 évet töltenek az oktatásban, ez az érték a legszegényebbek
10%-ánál csupán két év.
A szegénység, illetve a latin-amerikai társadalmakon belüli szélsőséges különbségek továbbra is a legmeghatározóbb problémát jelentik a térségben.
Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) adatai alapján 2012-ben a lakosság
28,8%-a, 167 millió ember élt a szegénységi küszöb alatt – azaz keres 2 dollárnál
kevesebbet naponta –, ami 2011-hez képest egymillió fős, minimális csökkenést
mutat. Ugyancsak 2012-ben 66 millió fő élt mélyszegénységben a térségben,
azaz keresete kevesebb, mint napi 1,25 dollár volt (számuk nem változott 2011hez képest). A többdimenziós szegénység mértéke viszont, ami a jövedelmen
kívül egyéb tényezőket is (pl. oktatás hiánya, alacsony színvonalú egészségügyi
ellátás, nem megfelelő életkörülmények, jogfosztottság, rossz munkakörülmények, erőszaktól való fenyegetettség) számba vesz, relatíve alacsony. Emellett az
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életkörülményekkel kapcsolatos elégedettség mértéke 10-es skálán 6,5, ami a fejlődő régiók közül a legmagasabb, megelőzve az arab államokat, a kelet-ázsiai és
a csendes-óceáni térséget, Kelet-Európát, Közép-Ázsiát, Dél-Ázsiát és a szubszaharai Afrikát. Latin-Amerika és a Karib-térség humán fejlettségi indexének
(HDI) átlagos értéke 0,741, amit e tekintetben a fejlődő régiók közül csak a kelet-európai és közép-ázsiai térség múl felül.
A térség gazdasági folyamatai és kilátásai
A 20. században a térség gazdasága visszafogott fogyasztás, kevéssé hatékony termelés és jelentős nemzetközi kiszolgáltatottság mellett gyenge fejlődést produkált, különösképpen a globális gazdaság virágzó térségeihez – Európa és ÉszakAmerika, majd Japán és Kelet-Ázsia országaihoz – képest. Az elmúlt években
azonban az átalakuló gazdaságpolitikák, a globalizáció változó folyamatai, jelentős energiahordozó-készletek felfedezése nagyarányú exporttöbblet alapján
beindították a térség gazdasági fellendülését és a középosztály kiszélesedését.
A gazdasági válság időszakát a térség nemzetgazdaságai valamivel jobban vészelték át, mint a legfejlettebb országok, azonban Latin-Amerika esetében is visszafogta a fejlődést a globális kereslet visszaesése és a szigorúbb makrogazdasági
politikák – mégis középtávon lassan fejlődő, de összességében pozitív gazdasági
trendeket láthattunk az elmúlt két évtizedben, gyorsabban javuló fejlődési mutatókkal az ezredfordulót követően.
Az 1980-as „elveszett évtized” és az 1990-es évek a latin-amerikai térség számára az instabilitás és a lassú növekedés időszakai voltak, amelyet komoly külföldi adósságállomány, valamint súlyos makroökonómiai problémák határoztak
meg. Az 1990-es évek közepén az úgynevezett washingtoni konszenzussal adaptált neoliberális gazdaságpolitika alapján létrehozott piacorientált gazdaságpolitika révén nagy mennyiségű nemzetközi tőke érkezett az országba, ugyanakkor
az 1998-as orosz és ázsiai válság megakasztotta a régió gazdasági fejlődésének
biztató alakulását. A 2000-es évek elején elkezdődött a kilábalás, azonban a
2008-as válság ismét negatív fejleményeket hozott. A régióban a 2010-es évektől
kezdve már észrevehetőek voltak a 2008-as gazdasági válságból való kilábalás
jelei, ami a szigorú fiskális és monetáris politikának, továbbá a költekezés erőteljes visszafogásának köszönhető. Bár az ENSZ Latin-Amerika és a Karib-térség
Gazdasági Bizottságának 2012-es jelentése rövid távra relatív erős gazdasági növekedést jelzett előre a térségnek, a külső és belső bizonytalanságok, valamint
az országok eltérő mértékű fejlődése közép-/hosszú távon komplexszé teszi és
árnyalja az összképet.
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A régió gazdasági fejlődése nagymértékben függ a világgazdaság volumenének bővülésétől és a latin-amerikai termékek iránti kereslet alakulásától, amelynek mértékét meghatározza az Egyesült Államok, az Európai Unió, India és Kína
fogyasztása. Az Európai Unió továbbra is magas munkanélküliséggel és fiskális
problémákkal küzd, s bár az Egyesült Államok gazdaságának talpra állása jobban
halad, még mindig gyenge lábakon áll. India és Kína gazdasági fejlődése – ami
nyugati partnereinek gyengülése idején a világgazdaság hajtómotorja volt – lassulni látszik, és ez hasonló tendenciát vetít előre a latin-amerikai, illetve Karibtérségre is, amelynek éves GDP-növekedése 2010-ben még 6,24% volt, 2011-re
pedig már csak 4,67%, és a Világbank adatsora szerint a csökkenés 2014-ben
is folytatódott. Ennek következtében azok az országok, amelyek az Egyesült
Államokkal fűzték szorosabbra gazdasági kapcsolataikat (főként Mexikó és a
Karib-térség államai), lassabb ütemben fejlődnek, mint azok, amelyek Kínával
erősítették az együttműködést (Brazília).
A világgazdaság növekedésében tapasztalható lassulás a régió országaira gyakorolt hatásának mértéke különbözik annak függvényében, hogy az adott gazdaság mennyire diverzifikált az exporttermékek terén, azaz milyen mértékben,
hova és milyen választékban exportál. Egyes nyersanyagok árának nemzetközi
csökkenése érzékenyen érintheti a térség országait, ami a kereskedelmi mérleg
felborulásához és az állami bevételek csökkenéséhez vezethet. Ugyanakkor a szigorú fiskális és monetáris politikának köszönhetően sok országnak jelentősen
csökkent a külföldi adósságállománya (a régió teljes adósságának 15%-át teszi
ki), ami az alacsony államadóssággal (átlagosan a GDP 39%-a) és a stabil inflációval együttesen csökkenti a régió kitettségét, és egy újabb válság bekövetkeztekor
nagyobb mozgásteret ad a kormányok számára.
Egyre erőteljesebben jelenik meg a térségben Kína, amely az Egyesült
Államok után 2011-ben a régió legnagyobb kereskedelmi partnere lett, megelőzve Hollandiát. Míg az Egyesült Államok térséggel folytatott kereskedelmének
volumene 2010 és 2012 között 20,9%-kal nőtt, 771 milliárd dollár értékben, addig Kína esetében ugyanezen időszakban 32,3%-os növekedés volt tapasztalható,
igaz, kisebb, 236,6 milliárd dollár értékben. Az egyre erősödő gazdasági kapcsolat latin-amerikai primer termékek (természeti kincsek, élelmiszerek) és fosszilis
energiahordozók, valamint kínai késztermékek kereskedelmével valósul meg.
Azonban a primer termékekre épülő export komoly veszélyeket rejt magában,
hiszen a kitermelő jellegű ipar nem olyan versenyképes, mint a technológián
vagy gépgyártáson alapuló, amely hosszabb távon a bevételek csökkenését vonhatja maga után, ha a nyersanyagok világpiaci ára csökken.
Jelenleg a térség jövője szempontjából öt gazdasági folyamatot láthatunk, amelyek
mentén eldől, hogy Latin-Amerika a lehetőségek vagy a szélsőségek régiója lesz-e.
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1) A fokozódó politikai stabilitás legfőbb mutatója az, hogy egyre több
állam lakosai élnek szabadon, demokratikusan választott kormányok
vezetése alatt, ami bátorítja a külföldi befektetéseket és a gazdasági
növekedést. A stabil demokráciaként működő és a térség gazdasági
motorjaként funkcionáló Brazíliában olyan presztízsértékű gazdasági-
kulturális programokat valósítottak meg, mint a 2014-es labdarúgó-
világbajnokság, illetve terveznek, mint a 2016-os nyári olimpiai játékok. Kolumbia – a biztonsági problémák ellenére –, Chile és Peru is
relatív stabil demokráciát tart fenn, amelyek helyt adnak a külföldi tőkebefektetéseknek. Természetesen néhány állam nem követi ezt a trendet: Bolívia, Ecuador, Venezuela politikai/társadalmi alrendszereiben
sérülnek a demokratikus értékek és az intézményrendszer működése.
2) A demokratizálódással együtt járt a gazdaságpolitikai intézményrendszer erősödése, ami növekvő transzparenciát, befektetői bizalmat, befektetéseket, így bővülő termelői és exportkapacitást eredményez.
Ugyancsak jelentős mértékben fejlődtek a régión belüli gazdasági integrációs szervezetek, valamint a pénzügyi, illetve bankrendszer.
3) A középosztály dinamikus bővülése nyomán növekszenek a megtakarítások, élénkebbé válik a hitelezés. Az elmúlt évtizedben 56 millió háztartás csatlakozott a középosztályhoz, jelentősen megnövelve e rétegek
vásárlóerejét, és – ha a folyamat folytatódik – fogyasztói társadalommá
téve Latin-Amerikát.
4) A régión belüli integráció kiterjedt és stabil gazdasági pillérrel rendelkezik. Az elmúlt évtizedekben az Inter-American Development Bank
biztosította a fejlesztési források többségét – ma már a régión belüli
pénzügyi-gazdasági szervezetek is jelentősen hozzájárulnak a gazdasági korlátok lebontásához és a fejlődés finanszírozásához. Egy területen
– infrastrukturális fejlesztések (elektromos hálózat, vízellátás, telefonhálózat) – azonban lassú az előrelépés, ami a demográfiai, illetve urbanizációs trendeket látva súlyosbodó problémákat jelenthet.
5) A globális gazdaságba történő kiegyensúlyozottabb, diverzifikáltabb beágyazódás növeli a régió stabilitását, és jelenleg úgy tűnik, Kína térnyerése egyensúlyozni képes az Egyestül Államok és az Európai Unió
gazdaságának gyengélkedését. Ezzel egyidejűleg a 2011-ben aláírt szabadkereskedelmi megállapodások nyomán (Panama, Kolumbia) szinte
a teljes észak-, közép- és dél-amerikai földrész egy megszakítás nélküli
szabadkereskedelmi zónában egyesült – fenntartva a latin-amerikai
belső regionális szerveződéseket is.
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Politikai rendszerek
Latin-Amerika államainak politikai életét a 20. században a populizmus és az
autoriter rendszerek, belső konfliktusok határozták meg (hogy csak a leginkább
kiemelkedő példákat említsük: Argentína, Chile, Paraguay). A döntően jobboldali, sokszor antidemokratikus hagyományokat ápoló politikai rendszerek kialakulásának és fennmaradásának meghatározó oka az a történelmi hagyomány
volt, hogy a 19. századi függetlenedést követően rövid időn belül az államhatalmat egy-egy korábban hatalmi pozíciót betöltő, sokszor a katonai elithez tartozó
vezető, egy caudillo („hadúr”) ragadta magához és gyakorolta. Ez magyarázza a
térségben a politikai válságokban olyan gyakran megjelenő eredményes katonai
puccsok gyakoriságát is.
A 20. század második felében a kommunizmus térnyerésétől tartó Egyesült
Államok szintén támogatta a jobboldali kormányok hatalomra jutását, fennmaradását Latin-Amerikában – ami a katonai-politikai elitek monopolhelyzetben
végrehajtott felelőtlen rablógazdálkodásával és a nemzetközi gazdasági függőséggel párosulva megteremtette azt a társadalmi lépétkű (mély)szegénységet,
amelyet a mai napig nem tudtak kiheverni a térség társadalmai.
Az 1980-as években – a Szovjetunió térségbeli pozícióinak gyengülésével,
majd a hidegháború végével – megindult egy demokratizálódási folyamat az
Egyesült Államok támogatásával, amely ugyanakkor neoliberális gazdaságpolitikán és nagy mennyiségű külföldi hitelen alapult, így még kiszolgáltatottabbá téve
a térség államait, ezúttal az Egyesült Államok gazdasági érdekeinek. Politikai téren a folyamat végére Kuba kivételével demokratikus berendezkedésű rendszerek alakultak ki. Az új gazdasági modell azonban nem tudta tartós növekedési
pályára állítani a térség gazdaságait, sőt, a megmaradt jóléti populista rendszerek
maradványainak felszámolásával a gondoskodó állam képét is lerombolták, továbbá hazai és külföldi befektetők nyomására nagymértékű tőkét vontak ki az
ellátórendszerből. Ez rendkívül mély válságba sodort több országot (Mexikó,
Argentína).
A neoliberális gazdaságpolitika sem tudta azonban megoldani a társadalmi
problémákat: nőtt a szegénység és munkanélküliség, tovább mélyült az egyenlőtlenség, erősödött a szürke- és feketegazdaság. A negatív fejlemények hatására
jelentős változások mentek végbe a térségben, amelyek során a baloldali ideológiák térhódításának és az Egyesült Államokkal szembeni ellensúlyképzésnek
lehettünk szemtanúi. A régió baloldali kormányai, amelyek túlélték az elmúlt
évtizedek viszontagságait, többnyire demokratikus köntösben születtek újjá és
kapcsolódtak be a politikai életbe. Ugyanakkor a baloldal is megosztott a hatalom gyakorlásának mikéntjében: míg a venezuelai Hugo Chávez, illetve utódja
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Nicolás Maduro és a bolíviai Evo Morales a külfölditőke-ellenes neopopulista
irányzat mellett foglalt állást, addig a térségben jelen van egy mérsékeltebb, piac
elvű irányzat is, amelyet a brazil Lula da Silva és Dilma Rousseff képvisel.
Bár a régió erőteljes demokratizálódáson esett át a hidegháború végétől kezdve, és a fókusz a demokratikus rendszer fenntartására helyeződött át, mindeközben a demokrácia minősége sok országban nem kielégítő. A problémák közé
tartoznak: alacsony társadalmi támogatottság a demokrácia irányában, nagymértékű korrupció, a politikai életben való alacsony lakossági részvétel, valamint az elszámoltathatóság hiánya. A Freedom House 2012-es értékelése alapján
a választási folyamatban, a politikai részvétel és pluralizmus, a vallás- és szólásszabadság, valamint a társasági és szervezeti jogok területén jelentősen romlottak a demokratikus mutatók, ugyanakkor a kormányzat működésében és a jog
uralmában javulás volt tapasztalható. Az elemzés rámutat, hogy a régió 20 országából 10 esik a „szabad”, kilenc a „részben szabad”, Kuba pedig a „nem szabad”
kategóriába, amelyek közül kiemelkedik a rangsor első két helyezettje, Chile és
Uruguay.
A térség számos országában azonban folyamatosan csökkenő tendenciát tapasztalhatunk a demokratikus teljesítményükkel kapcsolatban, amelynek üteme
az elmúlt években felgyorsulni látszik. Ezeket az országokat három csoportra
oszthatjuk. Az elsőt azok az országok alkotják, amelyeket a „felelőtlen baloldal”
vezet, és erőteljes szerepet kap a populizmus (Venezuela, Nicaragua, Ecuador,
Bolívia). A másodikat a szervezett bűnözés, különösen az állami kontroll alól kikerült drogkartellek közti rivalizálás által sújtott országok alkotják, ahol a sajtó
szabadság és a jog uralma súlyosan sérül (Kolumbia, El Salvador, Guatemala).
Ez különösen igaz Mexikóra, amely a „szabad” kategóriából átkerült a „részben szabadba”. A harmadik halmazba tartoznak azok, amelyek esetében nem
demokratikus eseményeket figyelhettünk meg a politikai elit kapcsán: Honduras,
amelynek elnökét 2009-ben puccsal távolították el a hatalomból, és Paraguay,
ahol az elnök felelősségre vonása alig 24 óra alatt ment végbe.
Összességében azonban a térség jelentős demokratikus átalakuláson ment
keresztül az 1980-as évek óta: szinte teljesen mentes a felkelésektől, a választási
verseny a legtöbb országban megvalósul, továbbá a katonaság, néhány kivételtől
eltekintve, kiszorult a hatalomból.
Ugyanakkor a „felelőtlen baloldal” által vezetett országokban fennáll a populista rendszerek demokratikus államberendezkedést torzító veszélye, amely
visszahozhatja az élethosszig tartó vezetői pozíciókat, valamint a katonaság
megnövekedett szerepét a politikai életben. Bár a populizmus eredete a 19. századi Oroszországra nyúlik vissza, jelenleg Latin-Amerika Andok-régiójában
jelenik meg legnagyobb súllyal, amely a leginkább instabil része a térségnek.
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A latin-amerikai populizmus alapvetően három tényező következménye: a patrónusalapú hálózatok politikai kultúrájának (amely esetében a szociális ellátás
nem állampolgári jog, hanem a vezetőtől politikai támogatásért cserébe kapott
„ajándék”), a gyenge államoknak (amelyek sebezhetőek a nemzetközi gazdasági
környezet változásaival szemben és amelyek gyakorlatilag nem nyújtanak szolgáltatást a lakosságnak), valamint az elitista kormányoknak (amelyeknek nem
sikerült kialakítaniuk politikai és társadalmi értelemben vett állampolgárságot
vagy valóban reprezentatív demokráciát).
A latin-amerikai populizmus egyik ékes példája volt a Chávez-korszak
Venezuelában. Az elmúlt évtizedben a venezuelai elnök meghatározó szereplője
volt a regionális politikának. Bőkezűen szórta országa olajbevételeit bel- és külföldön egyaránt, propagálva ezzel a „21. századi szocializmust”. Chávez 2012es újraválasztása 12 éves hatalmának jellemző mozzanata volt. Bár ellenfele is
kampányolhatott, Chávez komoly állami erőforrásokat használt fel az esemény
befolyásolására a fő műsoridők birtoklásával a médiában és olyan választási fogásokkal, mint a háztartási eszközök osztogatása. Jelentős mértékű volt az állami
cenzúra, az ellenzéket pedig kizárta a politikai életből. A hadsereg is komoly
szerepet kapott Chávez elképzeléseiben: növelte a védelmi kiadásokat, és új haditechnikai eszközöket szerzett be, valamint civil milíciarendszert vezetett be.
Jelenleg az látható, hogy Chávez halálával a venezuelai hatalomgyakorlás módszere nem változik, és Nicolás Maduro a járt úton halad tovább baloldali populista rendszerének fenntartásával.
Más országokban is alakultak azonban populista-baloldali kormányok.
Bolíviában Evo Morales 2006-tól kezdve eltávolította az uralkodó elit nemőslakos tagjait, igyekezett csökkenteni az USA befolyását, valamint átalakítani a
szabadpiaci rendszert, ígéreteivel és szimbolikus tetteivel a lakosság nagyobb
részét alkotó őslakosokra építve. Rafael Correa ecuadori elnök 2006 óta van hatalmon, miután 2009-ben és 2013-ban is újraválasztották. Szembehelyezkedett
az Egyesült Államokkal és az oligarcha elittel, valamint növelte a szociális kiadásokat. 2008-ban újraírta az alkotmányt, és növelte az állami kontrollt a gazdaság felett. Illegitimnek minősítette az állam külföldi adósságát, kiutasította az
Egyesült Államok diplomatáit, valamint visszautasította az Egyesült Államoknak
az országban lévő katonai bázisa bérlésének megújítására tett kísérleteit.
Tegyük hozzá, a baloldali rendszerek jelentős fegyvertényt is elkönyvelhettek
– és támogatottságuk alapját nem csupán ígéretek képezik, hanem valós eredmények: kiszélesítették a szociális ellátórendszereket, jelentősen bővítették a közoktatási, lakhatási és egészségügyi programokat. Olyan intézkedésekre biztosítottak állami forrásokat, amelyek a szegénység által sújtott széles társadalmi rétegek
szemében igen fontosak és pozitívak voltak.
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Regionális integrációs kezdeményezések és szervezetek
A latin-amerikai integráció története a térség függetlenségének elnyeréséig nyúlik
vissza, amely után intenzív párbeszéd kezdődött a régió államai között a frissen
szerzett autonómiájuk megőrzésének mikéntjéről. Egészen a 19. század végéig
bukott kezdeményezések sorának lehettünk szemtanúi, amelyek közül jelentőségét tekintve kiemelkedik Simón Bolívar elképzelése egy spanyol–amerikai unió
létrehozásáról. A század végén az Egyesült Államok egyre erőteljesebben jelent
meg a térségben, és hatalmának kiterjesztése érdekében vezető szerepet vállalt a
regionális integráció elősegítésében, amely akkor a nemzetközi kereskedelem és
a pánamerikanizmus kérdése köré épült, létrehozva a Pánamerikai Unió elődjét.
A hidegháború időszakában az Egyesült Államok az integráció fokozásával
igyekezett megakadályozni a kommunizmus térnyerését a térségben. 1947-ben
megkötötték az Amerika-közi Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződést (InterAmerican Treaty of Reciprocal Assistance), ismertebb nevén a riói szerződést,
létrehozva ezzel a nyugati félteke kollektív biztonsági rendszerét. 1948-ban a szorosabb integráció és a kommunizmus elleni küzdelem jegyében a Pánamerikai
Unióból megalakult az Amerikai Államok Szervezete (Organization of American
States – OAS), amely a mai napig működik.
Az OAS-nak jelenleg 35 tagállama van, székhelye Washingtonban található.
Alapokmányának első cikkelye alapján célja a békén és igazságon alapuló rend
elérése, a szolidaritás elősegítése, az együttműködés erősítése, valamint a tagállamok szuverenitásának, területi integritásának és függetlenségének védelme.
A második cikkely nyolc alapvető célkitűzést határoz meg:
1) a kontinens békéjének és biztonságának erősítése;
2) a képviseleti demokrácia elősegítése és konszolidálása, a be nem avatkozás elvének tiszteletben tartásával;
3) a tagállamok közötti viták békés rendezése;
4) közös fellépés agresszió esetén;
5) a tagállamok között felmerülő politikai, igazságszolgáltatási és gazdasági problémák megoldása;
6) a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés elősegítése közös
fellépéssel;
7) az extrém szegénység felszámolása;
8) a konvencionális fegyverek hatékony korlátozása.
A szervezet tevékenysége napjainkban is aktív, a hidegháború végén pedig
új prioritások meghatározásával kívánt megfelelni a felmerülő kihívásoknak.
Az OAS tevékenysége jelenleg négy fő területre koncentrál: a demokrácia elősegítésére, az emberi jogok védelmére, a gazdasági és szociális fejlesztésre,
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valamint a regionális biztonsági együttműködésre. Ugyanakkor az OAS hatékonyságát több esemény is megkérdőjelezte a közelmúltban. Bár a 2000-es perui választási szabálytalanságok alkalmával a megfigyelők felhívták a közgyűlés
figyelmét a párbeszéd elindítására és javaslatok tételére a demokratikus reform
érdekében, Hugo Chávez volt venezuelai elnöknek a 2001-ben aláírt Amerikaközi Demokratikus Chartával ellentétes döntéseivel szemben semmilyen lépést
nem tett. A 2009-es hondurasi események is megkérdőjelezték az OAS hatékonyságát. A puccs során katonai erővel távolították el az akkor hivatalban lévő elnököt, amit egy olyan, népszavazással is megtámogatott alkotmánymódosítás váltott ki, amely kiterjesztette az államfő hatalmát, és amelyet a szervezet választási
megfigyelői ellenőriztek. Az OAS elítélte a történteket, és ultimátumot adott a
megbuktatott elnök visszahelyezésére, amelyet Honduras elutasított, és válaszul
kilépett a szervezetből.
Mivel az Amerikai Államok Szervezetén erősen érződik az USA befolyása,
a 20. század végén sok latin-amerikai állam vezetője olyan alternatív, a latin-
amerikai régiót felölelő szervezet létrehozását sürgette, amelynek révén érdekeik
hangsúlyosabban jelenhetnek meg a nemzetközi politikában. A szándék a Riói
Csoport 1986-os megalakulásával öltött testet, majd annak 2011-ben létrejött
örökösében, a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségében (Community of
Latin American and Caribbean States), amely a politikai párbeszéd legfőbb fóruma a 33 tagállama számára. Az integrációs forma országainak együttes GDP-je
86,3 milliárd dollár, ami a harmadik legnagyobb gazdasági erővé teszi őket a
világon.
A fentebb ismertetett integrációs formák elsősorban politikai szinten kívánták erősíteni az együttműködést, ugyanakkor a gazdasági területeken kialakítandó kooperáció is megfelelő ösztönző erőt adott a különböző szervezetek létrehozásához, amelyek a 20. század közepén jelentek meg. Ezek közé sorolható
a Közép-amerikai Államok Szervezete, a Közép-amerikai Közös Piac, valamint
a Latin-amerikai Szabadkereskedelmi Szövetség, ami a regionális kereskedelmi
akadályok lebontását célozta meg, illetve utódja, a Latin-amerikai Integrációs
Szövetség, amely már olyan ambiciózus célokat tűzött ki maga elé, mint a gazdasági és szociális fejlődés elősegítése.
Jelentőségét tekintve a gazdasági alapokon nyugvó regionális szervezetek
közül kiemelkedik a Mercosur és az Unasur, mely utóbbi egyre erőteljesebb
színezetet kap. A Mercosur, avagy a Déli Közös Piac (Mercado del Sur) célja a
szabad kereskedelem kialakításának, valamint az áruk, személyek és tőke szabad áramlásának elősegítése, végcélja pedig egész Dél-Amerika teljes gazdasági
integrációja. A Mercosur 260 millió embert foglal magába, tagállamainak együttes GDP-je eléri a 2,9 milliárd dollárt, amellyel a régió legnagyobb, a világnak

175

Regionális tanulmányok
pedig a negyedik legjelentősebb kereskedelmi blokkjává váltak az Európai Unió,
az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Övezet (NAFTA) és a Délkelet-ázsiai
Nemzetek Szövetsége (ASEAN) után. Ugyanakkor a Mercosur gazdasági fejlődése lelassult az utóbbi években, köszönhetően Brazília és Argentína – a két legnagyobb súlyú tagállam – kereskedelmi vitájának. Továbbá – ahogy az Economist
elemzői 2012-ben rámutattak –, annak ellenére, hogy a blokk belső kereskedelmének volumene abszolút értékben nőtt, a tagállamok exportjának továbbra is
kis százalékát adja. Kihívást jelent emellett a kívülre irányuló, egyre inkább protekcionista gazdaságpolitika felé hajló szándék is, amelynek egy része az egyre
nagyobb mennyiségben érkező olcsó kínai áru kiszorítását célozza.
Az Unasur, a Dél-amerikai Nemzetek Uniója egy 2008 óta létező kormányközi szervezeti forma, amely integrálta magába a Mercosurt és az Andoki
Közösséget. A kezdeményezés modelljeként az Európai Unió szolgált, így felépítése is sok tekintetben hasonló példaképéhez, beleértve a közös valutát, parlamentet és útlevelet. Szándékaik szerint 2019-re szeretnék elérni az EU-val
megegyező integrációs szintet. Az Unasur élén a kétéves időtartamra választott
főtitkár áll, aki testületének segítségével látja el az adminisztratív feladatokat,
vezeti a találkozókat és éves jelentést készít. Az unió legfontosabb szerve az
Állam- és Kormányfők Tanácsa, amelynek feladata az általános politikai irányvonalak, akciótervek, programok kidolgozása, valamint a Külügyminiszterek
Tanácsa által előterjesztett költségvetés megvitatása. A tanács tagjai évente üléseznek, de tagállami kérésre rendkívüli ülést is össze lehet hívni.
A Külügyminiszterek Tanácsa végrehajtja az Állam- és Kormányfők Tanácsa
által hozott döntéseket, megvitatja és előremozdítja a regionális integrációval kapcsolatos témákat, munkacsoportokat állít fel speciális kérdésekben.
A Képviselők Tanácsa az előző két szerv által hozott döntéseket hajtja végre,
továbbá elősegíti a szervezet és a lakosság közti párbeszédet, maximalizálva az
állampolgárok részvételét a dél-amerikai integrációs folyamatban. Az Unasur
rendelkezik továbbá egy főtitkársággal, amely a szervezet adminisztrációs feladatait látja el, valamint segíti szerveinek működését.
Bár az unió jelentős eredményeket ért el a régió stabilitásának megerősítése terén, több olyan probléma is felmerült, amelyek akadályozzák a szervezet
hatékony működését. Jelentős különbségek mutatkoznak meg Brazília és más
regionális hatalmak (Chile, Argentína, Kolumbia, Venezuela) gazdasági súlya között, ami érdekkonfliktushoz vezet. A Világbank 2011-es adatai szerint
Brazília adja az Unasur gazdasági teljesítményének 60%-át, továbbá az ország
függ legkevésbé a kereskedelemből származó bevételektől: míg Brazília GDPjének csupán 12%-át adják az exportbevételek, addig ez az érték a régió más
országaiban átlagosan 24%.
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Az Egyesült Államok térségre gyakorolt hatása továbbra is erős, mind a bilaterális egyezményeken, mind pedig az olyan regionális szervezeteken keresztül,
mint az Amerikai Államok Szervezete. Ez hátráltatja az integrációt, mivel az országok eltérő gazdasági függése miatt az Egyesült Államokkal folytatott viszony
alakítása kényes, konfliktusokat szülő kérdés, amelyet az északi szomszéd ki tud
használni érdekei érvényesítésére. Éppen ezért érdekességképpen említést érdemelnek még az olyan regionális, kifejezetten Egyesült Államok-ellenes szerveződések, mint a Hugo Chávez nevéhez köthető Alternativa/Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA, 2004), amely a hasonló gondolkodású baloldali kormányok (Bolívia, Kuba, Ecuador, Nicaragua és Venezuela)
közös platformja is egyben.
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A SZUBSZAHARAI AFRIKA
Terület, földrajz, népesség
Afrika meghatározása a földrajzi sajátosságoknak köszönhetően egyértelmű,
hiszen az egyedüli szárazföldi kapcsolódási pont más kontinenshez a Sínaifélsziget, a kontinenst tehát a Földközi-tenger, az Atlanti-óceán, az Indiai-óceán
és a Vörös-tenger határolja. Ugyanakkor Észak-Afrika öt állama – Egyiptom,
Líbia, Tunézia, Algéria és Marokkó – sok szempontból különbözik Afrika többi
részétől, hiszen nyelvileg és kulturálisan alapvetően a Közel-Kelet részét képezik. Éppen ezért beszélnek sokan szubszaharai Afrikáról vagy régies, ma már
nem használt kifejezéssel Fekete-Afrikáról. Történetileg és civilizációs szempontok szerint a szubszaharai Afrika is tovább osztható Nyugat-, Közép-, Kelet- és
Dél-Afrikára.
Afrika a maga 30 300 000 km2-nyi területével a Föld második legnagyobb
és legnépesebb kontinense. Partvidéke igen tagolatlan: kevés a kikötésre alkalmas öble, továbbá elenyésző számú sziget helyezkedik el a partvonal közelében,
ami sokáig nehezítette a hajózást és a kereskedelmet. Ami a felszínt illeti, átlagos
tengerszint feletti magasságával (750 m) második a szárazföldek rangsorában,
ami főleg a nagy kiterjedésű fennsíkokkal magyarázható. Afrika területét a tengerszint feletti magasság alapján Magas- és Alacsony-Afrikára szokták osztani
úgy, hogy az angolai Benguela városától az eritreai Masszava kikötőig húzható
képzeletbeli vonallal két részre osztjuk a kontinenst. A vonaltól északnyugatra
fekszik a nagyobb kiterjedésű, 450 m átlagmagasságú ún. Alacsony-Afrika, a vonaltól délkeletre pedig a kisebb területű, túlnyomórészt 1000 m fölé emelkedő
ún. Magas-Afrika található.
A kontinens éghajlatát meghatározza, hogy az Egyenlítő két oldalán helyezkedik el: területének 95%-a a trópusi övezetben fekszik, ezzel pedig a Föld
legforróbb kontinense. A magas hegységeket és a Földközi-tenger partvidékét
leszámítva az évi középhőmérséklet mindenütt meghaladja a 20 ºC-ot. Afrika
vízrajzi sűrűsége szélsőségesen alakul. A domborzat és a nagy kiterjedésű sivatagok miatt a földrész 31%-a lefolyástalan. A nagy folyók – úgymint a Nílus, a
Kongó vagy a Zambézi – mind az egyenlítői területen erednek, és folyásukat a
tengerig gyakori sellők és zuhatagok szakítják meg. A nagy vízhozamú folyók
vagy átvágják magukat a szárazabb vidékeken, vagy elvesznek valamelyik belső
medencében (pl. a Chari a Csád-tóban). A legtöbb afrikai folyó vízszintje erősen
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változik. A kontinens leghosszabb folyója a Nílus (6671 km). A folyókhoz hasonlóan a tavak területi elhelyezkedése is egyenetlen. A legtöbb állóvíz KeletAfrikában található, közülük legnagyobb a Viktória-tó (68.980 km2), míg a Föld
második legmélyebb tava a Tanganyika-tó (1435 m).
A kontinens összlakossága mintegy 1 milliárd fő, amiből csaknem 190 millióan
– elsősorban arabok és berberek – élnek Észak-Afrikában. Az átlagos népsűrűség
33 fő/km2. Afrika lakosainak 40%-a 15 éven aluli. Az egy nőre jutó gyermekek száma a kontinensen 4–5 között helyezkedik el. A világon a legmagasabb nő/gyermek
mutatót Niger produkálja, ahol ez a szám 6,76. Ami a kilátásokat illeti: Afrikában
az előrejelzések szerint 2050-ben négyszer annyian fognak élni, mint ma. Ez azt
jelenti, hogy 2013-ban minden hatodik ember élt Afrikában, de 2050-ben minden
negyedik ember él majd a fekete kontinensen. (Ugyanakkor a 21. század második
felében várhatóan Afrikában is csökkenni fog a lakosság növekedésének üteme:
Dél-Afrikában már 2035-re, az öt észak-afrikai országban pedig 2075-re fog a
reprodukciós szint alá esni a termékenységi ráta.) Ezek a demográfiai adatok is jelzik, hogy a kontinens kormányainak igen komoly társadalmi, gazdasági, szociális
és egészségügyi problémával kell megküzdeniük: a munkahelyteremtéstől az éhezés és írástudatlanság felszámolásán keresztül az olyan járványok megelőzéséig/
megszüntetéséig, mint az ebola vagy az AIDS.
Az afrikai társadalmak osztályozásának legkövetkezetesebb módszere a nyelvek alapján történő besorolás. Afrika földjén ezernél is több nyelvet beszélnek.
Az afrikai nyelveket hat nagy csoportba sorolhatjuk:
1) Koiszan nyelvcsalád: apró, dél-afrikai vadászcsoportok által beszélt
nyelvek (pl. busmanok).
2) Niger–Kongó nyelvcsalád: a nyugat-szudáni, illetve a bantu nyelvek
(mintegy 350–400 különböző bantu nyelv van) tartoznak ide; Afrika
lakóinak mintegy 80%-a ehhez a nyelvcsaládhoz tartozó nyelveket beszél Szenegáltól a Kongói-medencén át Dél-Afrikáig. Legjelentősebbek:
fulani, yoruba, mende, lingala, xhosa.
3) Nílusi–szaharai nyelvcsalád: elsősorban Kenya, a Közép-afrikai
Köztársaság, Szudán és Uganda területén élő nomád törzsek beszélik
ezeket a nyelveket (pl. luó, dinka, maszáj).
4) Afroázsiai nyelvcsalád, ahova például a kusita nyelvek (oromo, szomáli, afar), az arab, az amhara és a hausza tartoznak. Ezeket a nyelveket
Kelet-Afrika (főleg Szomália és Etiópia) egyes részein, a Száhel és a
Szahara térségében beszélik, valamint Észak-Afrikában.
5) Ezeken kívül Madagaszkár szigetén a maláj–polinéz nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélnek, mivel a sziget őslakói egykoron Óceániából
érkeztek.
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6) Elterjedtek még a különböző indoeurópai nyelvek, mint az angol, francia, afrikaans (Dél-Afrikában) vagy a portugál. A legtöbb országban
a volt gyarmatosító nyelve a hivatalos nyelv, mivel ezt érti a lakosság
legnagyobb része, hiszen a legtöbb államban az alapfokú és középfokú
oktatás a volt gyarmatosító nyelvén folyik.
Érdemes kiemelni a kelet-afrikai partvidék legismertebb nyelvét, a szuahélit,
amelynek szerkezete, nyelvtana és alapszókincse bantu, de sok arab szót tartalmaz. A szuahéli egy tipikus közvetítőnyelv (lingua franca), vagyis csak nagyon
kevesek anyanyelve, de sokan értik és beszélik Kelet-Afrika-szerte (elsősorban
Kenya, Tanzánia és Uganda területén). Nyugat-Afrikában hasonló lingua franca
a hausza nyelv.
Afrikában több mint ezer „törzs” vagy „nép” (az európai terminusok átültetési nehézségei miatt helyesebb lenne a „nyelvi-etnikai csoport” kifejezés) található. A tipikus helyzet Afrikában az, hogy egy-egy országon belül több tucat,
de akár több száz nép él, akik gyakran alig vagy egyáltalán nem értik egymás
nyelvét (ezért volt szükség az említett közvetítőnyelvekre). Ez a sokszínűség az
európai gyarmatosítóknak „köszönhető”, akik a 19. század végén az etnikai viszonyok figyelembevétele nélkül húzták meg a később függetlenné váló országok
határait. Így fordulhatott elő, hogy számos népet határok osztottak ketté, míg egy
országba kerültek olyan csoportok, amelyek alig ismerték egymást. A sokszínűség alól csak két ország, például Botswana és Szomália a kivétel, ahol a legnagyobb nép (a tswana és a szomáli) adja a lakosság 90%-át. Ennek szöges ellentéte
Nigéria, Kamerun vagy a két Kongó, ahol több száz nép él egy országon belül.
Természetesen van keveredés az egyes csoportok között, de sok afrikai országban az identitás legfontosabb eleme még mindig az adott néphez való tartozás.
Vallás
Az afrikai kontinensen a helyi eredetű vallásgyakorlat mellett a kereszténységnek
és az iszlámnak vannak jelentős számban hívei. Becslések szerint mindkét vallás
követői 40-40%-át teszik ki Afrika lakosságának, míg a maradék mintegy 20%
a hagyományos törzsi vallásokat gyakorolja. Utóbbiak elsősorban a kontinens
belsejében fekvő elzárt vidékeken találhatóak meg. (Az Afrikában elterjedt vallási szinkretizmus miatt persze lehetnek átfedések a számok között.) Afrikában
jószerivel ismeretlen az ateizmus.
Keresztények elsősorban a kontinens középső és déli részén élnek, míg muszlimok a kontinens Szaharától északra és közvetlenül délre elterülő térségekben.
Szomália, Szudán, Csád és Szenegál lakossága majdnem 100%-ban muszlim.
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Számos országban körülbelül fele-fele arányban élnek a két nagy vallás követői: ez a helyzet például Nigériában vagy Elefántcsontparton. Délebbre haladva
nő a keresztények aránya, de Kelet-Afrika egészében – egészen Mozambikig –
mindenhol komoly, 10–20%-os muszlim kisebbség található. Namíbiában,
Botswanában és Dél-Afrikában gyakorlatilag kizárólagos a kereszténység.
A keresztények felekezeti megoszlásában a számszerűleg legnagyobb arányt a
római katolikusok és a protestánsok jelentik, de az utóbbi időben előretörtek az
amerikai mintára szerveződő bizonyos neoevangelikál csoportok is. Az afrikai
muszlimok döntő többsége szunnita. Mindkét vallás esetében igaz, hogy rítusai
ban, vallásgyakorlatában és felfogásában sokat alkalmazkodott az afrikai társadalmakhoz. Afrikára ezen túlmenően jellemző a vallási szinkretizmus, vagyis a
kereszténység, továbbá a törzsi hagyományok együttélése és egyidejű gyakorlása:
ellentétben a nyugati társadalmak vallásfelfogásával, ugyanaz a személy egyszerre gyakorolhatja a hagyományos vallását és járhat templomba vagy mecsetbe.
Történelem
Afrika történelmének négy meghatározó korszaka az önálló, saját fejlődés, az
iszlám elterjedése, az európai behatolás/gyarmatosítás és a függetlenség utáni
évtizedek periódusai voltak.
Saját fejlődés
Az első afrikai államalakulatok mintegy 1000 évvel ezelőtt jelentek meg a kontinensen. Az akkori arab utazók arról számoltak be, hogy a szubszaharai Afrika
északi részén fejlett, jól szervezett birodalmakat találtak. Az első jelentősebb afrikai királyságok Szudánban jöttek létre (a kifejezés nem a mai Szudán országot
takarja, hanem azt a tág értelemben vett régiót, amelyet ma Száhel-övezetnek
nevezünk). Ezek a királyságok a Niger- és a Szenegál-folyótól északra (a legerősebb Ghána volt – szintén nem összetévesztendő a mai Ghána országgal), illetve
a Csád-tótól északra (Kanem) jöttek létre. Délebbre, a Kongó-folyó medencéjében a Kongói Királyság a 14. században keletkezett, és 1857-ig önálló is maradt.
Még délebbre jött létre a 13. században a Zimbabwei Királyság, amely hatalmas,
kőből épített falakat és erődöket hagyott maga után emlékül. A kontinens keleti
partján a szuahéli (az arab ’száhel’ part szóból) sáv már a történelmi idők kezdete
óta aktív kereskedelmet folytatott – az időjárás függvényében – az indiai szubkontinens keleti partjával.
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Arab–iszlám hódítás
Az iszlám – mint civilizáció és vallás – volt az első jelentős idegen hatás, amely
döntően befolyásolta az afrikai történelem menetét. Észak-Afrika 639-ben
kezdődő arab hódítása következtében a Szaharától északra élő népesség döntő
többsége felvette a muzulmán hitet, és átvette az arab nyelvet is. Az iszlám ezt
követően a Szaharától délre is terjedni kezdett, így a mai Guinea–Észak-Kenya
vonaltól északra eső vidékeken meghatározó vallássá vált, de kisebb mértékben
délebbre is eljutott, például a mai Nigériába, Ugandába és Kongó északkeleti részére, illetve a keleti part mentén a távoli Mozambikig. Mindez ugyanakkor egy
lassú folyamat volt, hiszen a 8. századtól egészen a 19. századig tartott Afrikában az iszlám terjedése. Mohamed próféta vallása ugyanakkor sok évszázaddal
előbb jelent meg a kontinensen, mint a nyugat-európaiak. Az iszlám hódításának
köszönhetően a már említett afrikai birodalmak és uralkodóik is átvették az új
vallást, így például a mesés gazdagságáról ismert Mali Birodalom (1235–1600).
A vele érkező stabil jogrendszernek köszönhetően a transzszaharai kereskedelem is virágzásnak indult.
Nyugat-Afrikában a 17–19. század folyamán számos nagy kiterjedésű biro
dalom jött létre, amelyeknek alapja az iszlám volt: például a Kanói Emirátus
vagy a Szokotói Szultánság, amely 1840 körül 10 millió alattvalót számlált.
Az iszlám hatását az európai behatolás és gyarmatosítás nem tudta megszüntetni,
sőt éppen ellenkezőleg, a vallás számos gyarmati területen megerősödött, ugyanis a gyarmatosítókkal szembeni ideológia és – sikertelen – ellenállás, valamint az
önazonosság alapját képezte. Ennek következtében Észak- és Nyugat-Afrika országainak többségében (pl. Szenegál, Mali, Niger) az iszlám a legnagyobb vallás,
de szinte nincs is olyan afrikai ország, ahol ne lennének muszlim hívők.
Európai behatolás
A középkori Európa tudott ugyan az észak-afrikai királyságokról, de az észak-
afrikai muszlimok – először saját államaikra támaszkodva, később az Oszmán
Birodalommal szövetségben és/vagy annak keretein belül – tulajdonképpen a 18.
századig sikeresen akadályozták az európai behatolást észak felől a kontinensre.
Az első európaiak, akik a kontinens nyugati, atlanti-óceáni partjain jelentek meg,
a portugálok voltak. A fontosabb felfedezéseik:
–– Azori-szigetek felfedezése (1427);
–– Szenegál-folyó elérése (1445);
–– az Elmina-erőd kiépítése a mai Ghána területén, az aranyimport kezdete (1482);
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–– a Jóreménység fokának elérése (1487);
–– Afrika megkerülése, Mozambik gyarmatosítása (Vasco da Gama –
1498).
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 19. század végéig az európaiak többnyire csak a kontinens szélein foglaltak el kisebb-nagyobb területeket és hoztak
létre kikötőket, kereskedelmi lerakatokat. A gyarmatosítókat – kezdetben a portugálokat, majd az angolokat, hollandokat és a franciákat – elsősorban az Afrika
közepéből származó kincsek, az arany-, a fűszer- és az elefántcsont-kereskedelem érdekelte, területszerzési, térítési törekvéseik ekkor még másodlagosak voltak. Fontos megemlíteni, hogy az európaiak és az afrikaiak a kereskedelem terén
egyenrangú felek voltak: az európai kereskedők általában fizettek a különböző
termékekért, tehát ekkor még nem a kontinens kifosztása zajlott.
Földrajzi felfedezések a 19. században
A belső területek feltérképezését a 18. század második felében angolok
kezdték meg, a Niger, a Nílus és a Kongó természetes vízi útját követve.
Mungo Park az 1790-es és 1800-as években a Niger folyását térképezte
fel. A skót David Livingstone orvosként és hittérítőként érkezett Afrikába
1841-ben. Közel 25 évig tartózkodott a kontinensen. Fölfedezőútjai során
bejárta a Zambézi vízrendszerét, felfedezte a Viktória-vízesést, eljutott a
Nyasza- és Tanganyika-tavakhoz. Henry Morton Stanley a hírnév és meggazdagodás reményében utazott először Afrikába. Megbízták, hogy keresse
meg az elveszettnek hitt Livingstone-t, 1871-ben sikerült is végrehajtania e
küldetését. Második útján körbehajózta a Viktória-tavat, majd a sűrű esőerdőn át hosszú, küzdelmes útja a Kongó zuhatagokkal tarkított vidékén
vezetett végig egészen az Atlanti-óceánig. A szombathelyi születésű Magyar
László 1848–64 között végzett jelentős felfedezéseket: az elsők között hajózott be a Kongó torkolatába, innen pedig egy karavánhoz csatlakozva jutott
el a mai Angolába. Felbecsülhetetlen értékű írásainak csak egy része jutott
el Magyarországra, ő pedig 46 évesen Afrikában halt meg. Teleki Sámuel az
1880-as években fedezte fel a mai Kenya északi részén fekvő a Rudolf- és
Stefánia-tavat.
A rabszolgakereskedelem már az európaiak megjelenése előtt is bevett gyakorlat volt a kontinensen: Nyugat-Afrikában a hadifoglyokat adták el rabszolgának, míg Kelet-Afrikában az arab és perzsa kereskedők folytattak kiterjedt
rabszolgakereskedelmet az Indiai-óceánon keresztül. Amerika felfedezése után
a helyi lakosság az európaiak által behurcolt fertőzések és betegségek miatt rohamosan csökkent, ugyanakkor szükség volt a munkáskezekre az ültetvényeken.

184

A szubszaharai afrika
Így hamarosan kialakult a fekete rabszolgák behozatalának és alkalmazásának
gyakorlata. Az Atlanti-óceánon át folytatott rabszolgakereskedelem a 18. században érte el csúcsát. A becslések szerint az európaiak által folytatott rabszolgakereskedelem évszázadai alatt mintegy 12–20 millió fekete rabszolgát szállítottak
Afrikából, elsősorban az Újvilágba, de Európába is. Nyugat-Afrikában az 1820-as
években az európaiak betiltották a rabszolgakereskedelmet, de Kelet-Afrikában
csak 1873-ban zárták be a zanzibári rabszolgapiacot.
Az afrikai humán- és nyersanyagforrások iránti igény folyamatos növekedése,
a világtengerek és a szárazföldek feletti hatalomért folytatott nagyhatalmi versengés, illetve az Oszmán Birodalom erejének hanyatlása Afrika belsejének európai
felfedezéséhez, majd következő lépésben a kontinens meghódításához vezetett.
Afrika déli részét elsősorban az angolok és a portugálok (Angola, Mozambik),
nyugati részét a franciák (a brit gyarmat Nigéria és Ghána kivételével), Kongót a
belga király, míg Kelet-Afrikát a britek és kisebb mértékben az olaszok (Szomália,
Eritrea) vették birtokukba. Ez volt az 1880-as évekre tehető nevezetes „versenyfutás Afrikáért”. Az európai gyarmatosítás gyakorlata Afrikában is érvényesült
és a mai napig hatással van rá: a mesterségesen meghúzott országhatárok hagyományos közösségeket és kapcsolatokat vágtak szét. Az európaiak a gyarmatok
pacifikálása érdekében olykor a helyi társadalmak bizonyos csoportjaira támaszkodtak, felhasználva azokat más csoportokkal szemben.
A ruandai példa
Ennek a gyarmatosítói gyakorlatnak is volt következménye: az 1994-es
ruandai mészárlás (népirtás), amikor hutu milíciák a hutu többségű kormány támogatásával etnikai tisztogatást hajtottak végre a kisebbségben lévő
tuszik ellen. A hutuk a mai Ruanda és Burundi területén mintegy 85%-os
többségben élnek. Bár 1880-ban a nagyhatalmak Ruandát Németországnak
adták gyarmatul, az első világháború után – más német területekkel együtt –
Ruanda is belga gyarmat lett, csakúgy mint a szomszédos Burundi. A hutuk
földművelésből élő, bantu nyelvet beszélő nép voltak, akik nyugat felől vándoroltak a mai területre. A tuszik ezzel szemben marhatenyésztő nép voltak,
akik északkelet felől vándoroltak be. A belga gyarmatosítók egy faji alapú
rendszert vezettek be: a világosabb bőrű, magasabb, keskenyebb orrú, „tanulékonyabbnak” tartott tuszikat részesítették előnyben, akik így képzettségi és
gazdasági előnyökhöz, majd egyre inkább vezető pozíciókhoz jutottak. Így a
hutuk politizálódásának fő programja a tuszik uralmának megdöntése lett.
A függetlenség kivívása után (1962) Ruandában a hutuk kerültek hatalomra,
és ettől kezdve rendszeressé vált a tuszik üldözése, gyilkolása. 1994-ben szélsőséges hutucsoportok több százezer tuszit és mérsékelt hutut mészároltak
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le. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a gyarmati örökség korántsem az
egyedüli ok volt, amely a népirtáshoz vezetett: emellett fontos tényező volt,
hogy a 10 milliós, de csupán dunántúlnyi kiterjedésű ország a kilencvenes
évekre túlnépesedett, és nem volt elegendő föld mindenki számára.
Dekolonizáció és függetlenség
A második világháború, az elsőhöz mérve, összehasonlíthatatlanul nagyobb hatással volt az afrikai történelemre. Az anyaországok gyarmataiktól fokozott támogatást – elsősorban nyersanyagokat, de katonákat is – követeltek, és cserébe
reformokat helyeztek kilátásba. Az afrikai partvidékek (Szenegál, Afrika szarva,
a Maghreb-országok) stratégiai szerepre tettek szert. A kontinens a világkonfliktus részesévé vált. Ráadásul az anyaországok 1940-es német megszállása után
különösen fontos, „életmentő” küldetése volt a francia és a belga gyarmati területeknek (pl. a szabad Franciaországot támogató frankofón gyarmatoknak).
A háborús évek alatt ráadásul alapvetően megváltoztak a nemzetközi viszonyok,
s a gyarmattartó hatalmak – különösen Franciaország, de Nagy-Britannia is – jelentős tekintélyveszteséget szenvedtek, és komoly gazdasági nehézségekkel küzdöttek 1945 után. Ezek a mozgások segítették az afrikaiak öntudatra ébredését.
A háború utáni években felerősödtek az afrikai gyarmatokon a nagyobb auto
nómiát, majd egyre inkább függetlenséget követelő hangok, hiszen ezek a területek is kivették a részüket a tengelyhatalmak elleni harcból, másrészt pedig
első kézből látták, hogy az oly erősnek hitt gyarmatosítóik milyen közel álltak a
teljes vereséghez. Éppen ezért az ötvenes években erőteljes mozgalmak formájában tört a felszínre az emancipációs akarat, amit az európaiak egyelőre minden
módon késleltetni igyekeztek. Az 1950-es évek végére azonban már a britek és
franciák ázsiai, közel-keleti és észak-afrikai gyarmatai nagyobbrészt függetlenek
voltak, így nehéz volt érveket találni az afrikai gyarmatok megtartása mellett.
A függetlenségre végül túlnyomórészt békés úton került sor. Csak néhány
területen (Kenya: Mau Mau-lázadás, Dél-Rodézia, portugál gyarmatok) került
sor harcokra az afrikaiak és a gyarmatosítók között. Az első fekete-afrikai ország, amely függetlenségét elnyerte, Ghána volt 1957-ben. Őt követte Guinea
1958-ban. 1960-at „Afrika évének” is nevezik, mert egy tucatnyi állam nyerte el ebben az esztendőben a függetlenségét (Mali, Szenegál, Elefántcsontpart,
Nigéria, Csád, Gabon, a két Kongó). A hetvenes évek elejére a portugál gyarmatok (Angola, Mozambik, Bissau-Guinea) mellett csupán néhány kisebb terület (pl. Dzsibuti) nem volt szuverén. Hosszas harcok után Lisszabon végül
1975-ben engedte el saját gyarmatait. Utolsó nagyobb területként Namíbia
1990-ben nyerte el a függetlenségét. Az utóbbi két évtizedben két új állammal
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bővült Afrika: Eritrea 1993-ban vált ki Etiópiából, Dél-Szudán pedig 2011-ben
Szudánból.
A függetlenség megszerzése óta eltelt mintegy ötven évben Afrika történelme
jól elhatárolható periódusokra oszlik. A legtöbb államban a függetlenedés során
a gyarmatosítók államszervezési mintáit követő, demokratikus berendezkedésű
rendszerek alakultak ki, azonban a demokrácia legitimitása nem volt erős, és
elsősorban csak külsőségekre korlátozódott. Ennek megfelelően az 1960-as évek
közepétől kezdve majdnem az összes államban erőszakos vagy vértelen puccsokra került sor, amelyek után katonai vagy civil vezetésű, de rendszerint egypártrendszerek jöttek létre. Ezek az autoriter vagy diktatórikus rendszerek általában
egy karizmatikus vezető irányítása alatt álltak, aki az állam erőforrásait a családja, a törzse vagy a hadsereg irányába csatornázta. Számos államban 3-4 évente
került sor további puccsokra, míg máshol egy-egy elnök hosszabb távra tudta
stabilizálni a hatalmát (Mobutu Zairében, Siad Barre Szomáliában). Általánosan
jellemző volt ugyanakkor, hogy a befektetők a rossz infrastruktúra és a politikai
bizonytalanság miatt elmaradtak, vagy meg sem érkeztek, és ennek, illetve az afrikai termékek világpiaci árainak az 1970-es években tapasztalt csökkenése miatt
Afrika részesedése a világgazdaságban csökkent.
A különböző egypártrendszerek többségének 1990 környékén leáldozott,
mivel a hidegháború lezárulása után elmaradt az addig kulcsfontosságú nagyhatalmi támogatás, illetve az 1970/80-as években tapasztalt alacsony gazdasági
növekedés és az egyidejű népességrobbanás elégedetlenséget szült a társadalmak körében. Annál is inkább, mivel többpártrendszer híján rendszerkritikus
vélemények nem tudtak artikulálódni. Afrikában az 1990-es években több helyütt sikeres és békés rendszerváltás, demokratizálódás ment végbe (Dél-Afrika,
Ghána, Benin). Más államokban ugyanakkor elhúzódó polgárháborúkat hoztak
az 1990-es évek, amelyek többsége lezárult 2010-re. A demokratizálódás, ha lassan is, de tovább terjed a kontinensen: a sajtószabadság terén Afrika ma például
a Közel-Kelethez és Ázsiához képest kiválóan teljesít.
Az apartheid és a Dél-afrikai Köztársaság
A kontinens legdélibb része külön úton járt. Az európaihoz hasonló éghajlattal
rendelkező Afrika déli részén először holland telepesek, a búrok hozták létre az
első kereskedőtelepet, Fokvárost 1652-ben, amelyet a britek 1814-ben megvásároltak, és létrehozták az első kolóniájukat. Az 1830-as években a holland telepesek a brit előrenyomulás elől a mai Dél-Afrika keleti felébe, illetve az ország
belseje felé húzódtak, miközben az őslakossággal, a zulukkal is folyamatosan
harcoltak. A búrok 1836-ban győzték le a zulukat. Végül a holland telepesek az
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ország északi részében két önálló köztársaságot alapítottak: Transvaal Köztársaságot és Oranje Szabadállamot. Az 1899–1902 között vívott búr–angol háború a
britek győzelmével ért véget, akik a holland köztársaságokat gyarmatukká tették.
A búr háború szomorú jellegzetessége, hogy a világon először ebben a háborúban állítottak fel a britek koncentrációs táborokat, amelyekben mintegy 28 000
búr – elsősorban nő és gyermek – vesztette életét.
London beleegyezésével 1910-ben megalakult a széles körű autonómiával rendelkező Dél-afrikai Unió, amely 1926-ban a Brit Nemzetközösség tagjává vált.
1961-ben függetlenedett, és ekkor lett az ország neve Dél-afrikai Köztársaság.
Az ország sajátossága az volt, hogy Dél-Afrikában a nagyszámú fehér telepesek
jelenlétének köszönhetően nem az őslakosok irányították a függetlenné vált államot, hanem a gyarmatosítók örököseként a fehérek, akik azonban a teljes lakosság csupán 10%-át tették ki. Ennek az egyenlőtlen helyzetnek a fenntartása
érdekében a Dél-afrikai Köztársaság 1948-tól a kilencvenes évekig az apartheid
rendszert működtette: a világ egyetlen állama volt, amelyben a faji megkülönböztetés hivatalos állami politika lett. Ez az 1948-as választások után történt, amikor
az apartheidet politikai programjába felvevő Nemzeti Párt nyerte a választásokat.
Apartheid
„Egy 1950-es törvény kötelezővé tette a faji hovatartozás nyilvántartását.
Mindenki új személyi igazolványt kapott, benne a faji hovatartozásával.
A feketék passbookja, azaz útlevele (csak ezzel hagyhatták el lakóhelyüket)
tartalmazta a lakhatási engedélyt, a munkáltató igazolását, hogy az illető jogosan tartózkodik a fehérek városrészében. Mindez csak nappalra vonatkozott, éjszakára kötelesek voltak visszatérni a nekik kijelölt lakókörzetekbe.
Az ötvenes évek végére a dél-afrikai rendőrök fele az útlevelek ellenőrzésével foglalkozott, s volt idő, amikor az útlevéltörvények megsértése miatt
minden tizedik afrikai börtönben ült. 1953-tól külön fülkében utaztak a feketék és fehérek a tömegközlekedés járművein, 1957-től minden nyilvános
helyen elkülönítették őket, sőt, 1960-tól külön ajtókon léphettek csak be a
munkahelyükre.”144
Az intézkedésekkel és az elnyomással szemben hamarosan megerősödött
az afrikaiak érdekeit képviselő párt, az 1912-ben alapított Afrikai Nemzeti
Kongresszus (African National Congress – ANC), amelynek vezetőjét, Nelson
Mandelát 1964-ben politikai tevékenységéért börtönbe zárták, ahonnan csak
1990-ben szabadult ki.
144
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Az apartheidrendszer és a vele járó kisebbségi fehér uralom ugyanakkor
tartósan nem volt működőképes, ráadásul a vele szemben meghirdetett ENSZembargó, valamint a nyersanyagok világpiaci árának esése miatt az 1980-as évekre Dél-Afrika gazdasági csőd szélére került. A rendszernek ki kellett egyeznie az
ANC-vel, ami 1990 után meg is történt: megszüntették a diszkriminatív intézkedéseket, továbbá új alkotmányt dolgoztak ki és fogadtak el. Az 1994-es, első
igazán szabad választásokon Mandelát Dél-Afrika első színes bőrű elnökévé választották, majd Frederik Willem de Klerkkel, az utolsó fehér elnökkel közösen
megkapták a Nobel-békedíjat. Az ANC azóta is abszolút többséggel rendelkezik
a dél-afrikai parlamentben. A napjainkban (2015) hivatalban lévő elnök Jacob
Zuma. A Dél-afrikai Köztársaság ma a kontinens legnagyobb, legfejlettebb gazdasága. Vezető hatalmi szerepét az sem kezdi ki, hogy 54 milliós lakossága elmarad a földrész legnépesebb államaitól, a 180 milliós Nigériától vagy a 100 milliós
Etiópiától.
Afrika ma
Az utóbbi tíz évben sok szempontból kedvező folyamatok indultak el, és a kontinens ennek köszönhetően felértékelődött a nemzetközi rendszerben. Afrika a
világgazdasági színtéren jelenleg elsősorban növekedési dinamikájával tűnik ki:
az utóbbi tíz évben Ázsia mellett éppen az afrikai térség nőtt a leggyorsabban a
világ nagy régiói közül. A 2013. évi átlagos GDP-növekedés üteme 4,7, a 2014-es
pedig 5,2% volt, természetesen komoly különbségekkel egyes országok között.
Ráadásul a kilátások a népesség várható növekedése és az infrastruktúra fejlődése miatt továbbra is kedvezőek.
Afrika növekedésének záloga egyelőre továbbra is két tényezőből áll. Ezek
közül első helyen említendő meg a felszíne alatt rejtőző ásványkincsek sokasága. Főként a kontinens kőolajexportja jelentős (Angola, Gabon, Csád, Nigéria,
Dél-Szudán), de emellett a többi között arany (Dél-Afrika, Ghána), gyémánt
(Botswana, Dél-Afrika), réz (Kongói Demokratikus Köztársaság, Zambia) és
koltán (Kongói Demokratikus Köztársaság) is található itt nagy mennyiségben.
A nyersanyagokra való hagyatkozás ugyanakkor kétélű fegyver, hiszen az olaj
világpiaci árának a csökkenése jól látható problémákat okoz számos olajtermelő
afrikai államban. Éppen ezért kedvező jelenség, hogy a nyersanyagexport mellett újabban a belső fogyasztás a gazdasági növekedés másik motorja: a növekvő
afrikai középosztály egyre több tartós fogyasztási cikket tud vásárolni magának,
ezzel is erősítve a hazai gazdaságot.
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Konfliktusok Afrikában
Az utóbbi évtizedben számos régóta tartó polgárháború zárult le Afrikában
(Angola, Szudán, Libéria, Sierra Leone), aminek köszönhetően a kontinens
biztonsági helyzete nagyban javult. Ennek ellenére néhány konfliktus a mai
napig zajlik:
–– Dél-szudáni polgárháború: A 2011-ben függetlenné vált országban 2013
decemberében robbant ki polgárháború az országot irányító és legfontosabb pozíciókat betöltő dinka nép és a magát kiszorítottnak érző nuerek között.
–– Nigéria: Nigériában 2009 óta csaknem háromezer ember esett áldozatul
a Boko Haram nevű iszlamista csoport és a rendfenntartó erők közötti
véres összecsapásoknak, illetve a szélsőségesek akcióinak.
–– Szomália: Szomália két évtizede szenved véres belső konfliktusoktól.
A 2012-ben beiktatott kormány egyelőre próbálja megszilárdítani hatalmát. Az al-Shabaab milícia – az al-Kaidával is kapcsolatban álló – iszlamistáit a hatalomnak sikerült kiűznie a fővárosból, Mogadisuból és más
főbb központjaikból, de vidéken – főleg a középső és a déli országrészben – több körzet még mindig a radikális iszlamisták ellenőrzése alatt
áll.
Dárfúr
„A nyugat-szudáni Dárfúr tartománnyal kapcsolatos problémák a nyolcvanas években kezdődtek, amikor az Észak-Szudánban (Száhel-övezet pereme) pusztító szárazság elől menekülők többsége – a túlnépesedés veszélyét
fokozva – erre a területre telepedett át. A tartomány vezetői kérték a kormányzatot, hogy adjon támogatást az alapvető élelmiszer-ellátás és a higiénés
szükségletek biztosításához, illetve fékezze meg a rendszeresen fosztogató
Dzsandzsavid iszlám milícia tevékenységét. Mivel Kartúm részéről semmilyen lépés nem történt, sőt kiderült, hogy fegyverekkel támogatják a milíciát,
Dárfúrban 2003 februárjában felkelés tört ki. A kormányzat a szárazföldi csapatok mellett légierőt is bevetett a »lázadók« ellen. 2005-re a Dzsandzsavid
kegyetlenkedései következtében 200 000-en meghaltak és több mint egymillióan elhagyták lakóhelyüket. A konfliktus érdekessége, hogy amíg a kormányzat délen fekete-afrikai etnikumok és keresztények ellen lépett fel, addig
Dárfúr tartományt nagyrészt fekete muszlimok lakják. 2005-ben a konfliktus
folytatódott, de kisebb intenzitással, amiben nagy szerepe volt az Afrikai Unió
7000 katonájának és az európai békefenntartók munkájának. A 2006 márciusában kötött fegyverszüneti egyezményben ugyan szó volt ENSZ-katonák

190

A szubszaharai afrika
behívásáról, azonban a harcok fellángolásával a szudáni kormány elutasította
a békekontingens jelenlétének lehetőségét. A térségbe 2007 végén ENSZ és
afrikai uniós csapatok érkeztek, de a válság továbbra is megoldásra vár.”145
Integrációs kísérlet: az Afrikai Unió
Az Afrikai Uniót (AU) 2002. július 9–10-én, a dél-afrikai Durbanban tartott afrikai
államok vezetőinek csúcstalálkozóján alapították meg azzal az elsődleges feladattal, hogy az Afrikai Egységszervezet (AESZ) utódaként küzdjön a szegénység ellen és segítse elő az emberi jogok érvényesülését az egész kontinensen. Az Afrikai
Uniónak 54 tagja van, ami azt jelenti, hogy Marokkót leszámítva az összes afrikai
államot tömöríti a szervezet. Székhelye Etiópiában, Addisz-Abebában található.
Az AU elődje, az Afrikai Egységszervezet (AESZ) 1963-as megalakítása
azért tekinthető mérföldkőnek a kontinentális együttműködés tekintetében,
mert alapokmánya kimondta, hogy az addigi, afrikai egység megteremtését célul
kitűző államközi együttműködések vagy feloszlanak, vagy beolvadnak az AESZbe. Ettől kezdve minden, ami az egységtörekvésekkel kapcsolatos volt, az AESZ
hatáskörébe tartozott. Az AESZ fő céljai a következők voltak:
––az afrikai államok egységének és szolidaritásának megteremtése;
––szuverenitás (más ügyeibe való be nem avatkozás);
––területi integritás (meglévő határok tiszteletben tartása);
––függetlenség elvének védelme;
––gyarmatosítás bármilyen formájának felszámolása;
––tagállamok közötti politikai, gazdasági, diplomáciai, védelmi, kulturális
együttműködés erősítése.
Működése során ugyanakkor az AESZ nem bizonyult életképesnek, és megmaradt egy ceremoniális, külsőségekben élő szervezetnek. Ennek fő oka a be
nem avatkozás elvének alkalmazása volt, ami miatt az AESZ tétlenül nézte a kontinens konfliktusait és gazdasági problémáit. Ezt felismerve az 1990-es években
az államok kidolgozták az AESZ reformját, amelynek keretében a 2000. július
10–12-i loméi AESZ-csúcstalálkozó elfogadta és jóváhagyta az Afrikai Unió alapító okiratát. A 2001-es lusakai AESZ-közgyűlésen vázolták fel és fogadták el az
unió létrehozásának menetrendjét.
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Regionális szervezetek
Az Afrikai Unió mellett fontos szót ejteni az ún. gazdasági egységtörekvésekről is. Bár maga az Afrikai Unió is egy gazdasági és politikai egységtörekvéseket
megvalósítani szándékozó szervezet, az azonos gazdasági érdekeltségű afrikai államok a politikai egységtörekvésekkel párhuzamosan igyekeztek gazdasági tevékenységeiket összehangolni, és e célból egy sor regionális gazdasági – és részben
politikai – szervezetet hoztak létre. A legfontosabbak a következők:
–– Száhel Szaharai Államok Közössége (CEN-SAD, 1998);
–– Arab Maghreb Unió (AMU, 1989);
–– Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS, 1975);
–– Közép-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECCAS, 1983);
–– Kelet- és Dél-afrikai Közös Piac (COMESA, 1994);
–– Kelet-afrikai Közösség (EAC, 1977);
–– Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC, 1992).
Magyar Afrika-politika
„Mire az EU tagjává váltunk, a magyar–afrikai kapcsolatok teljes megújításra szorultak, amit csak részben sikerült megvalósítani. Igaz, hogy EUcsatlakozásunkkal új, szélesebb intézményi és politikai keretek közé került
Afrika-politikánk, az ebben rejlő lehetőségeket azonban az elmúlt években
csak nagyon alacsony hatásfokkal használtuk ki. Afrikai kapcsolataink mindamellett a magyar EU-elnökség alatt lényegesen erősödtek azáltal, hogy számos közös eseményre került sor az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS)
országokkal. A szubszaharai Afrika a globális hatalmi és gazdasági erőtérben
felértékelődőben van. Különösen Afrika nyersanyagban és energiahordozókban gazdag országai indultak gyors gazdasági növekedésnek… Nagyobb
mértékben kell élnünk az EU Afrika-politikájában rejlő lehetőségekkel.
Ennek keretében be kell kapcsolódnunk az uniós projektekbe, és hatékony
felkészítőmunkát kell végeznünk a projektek végrehajtásában potenciálisan
részt vállalni képes magyar gazdasági szereplők és civil szervezetek körében.
Át kell gondolnunk, hogy a szubszaharai külképviseleti hálózatunk hiányosságaiból eredő problémákat miként tudjuk megoldani jelenlegi pénzügyi lehetőségeink keretei között. Ezzel egyidejűleg szükséges megfontolni legalább
egy-egy külképviselet (újra)nyitását is, különösen Nyugat-Afrikában, valamint az Afrikai Unió székhelyén, Addisz-Abebában, ami jelentősen javíthatja
részvételi esélyeinket a nemzetközi fejlesztési programokban.”146
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