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Egy, a Hágai Stratégiai Tanulmányok Köz-
pontja által készített 2009-es elemzés (The
Arctic – Promise and Peril in a Melting
Ocean) több mint 250 dokumentumot és
további több mint száz, az Arktisz jövõjével
foglalkozó tanulmányt vizsgált meg, és rá-
mutatott arra is, hogy milyen mennyiség-
ben és mely területeken növekedett meg
az arktiszi problémákkal foglalkozó publi-
kációk száma. A korábbi két-három évhez
viszonyítva a 2009 októberét megelõzõ
egy évre vonatkozóan az e témakörrel fog-
lalkozó írások két-háromszoros arányú nö-
vekedését tapasztalták, melyen belül kü-
lön figyelmet érdemel az akadémiai körök
fokozott aktivitása. A megnövekedett ér-
deklõdés számos területet érint az arktiszi
hajózástól és a nyersanyagok kitermelésé-
tõl kezdve a jégmennyiség csökkenésén,
a technológiai és infrastrukturális fejleszté-
seken, valamint az õslakosok és a környe-
zet megóvásán át egészen a – nemzetközi
kapcsolatok és a biztonságpolitika szem-
pontjából legfontosabb – haderõfejlesztés-

sel, kormányzással és konfliktusokkal kap-
csolatos kérdésekig. A továbbiakban az
éghajlatváltozás Arktiszra gyakorolt hatá-
saira úgy tekintünk, mint a térség biztonsá-
gában változásokat elõidézõ tényezõre.

Az éghajlatváltozás hatásai 
és következményei az Arktiszon

Míg a hétköznapi emberek számára a klí-
maváltozás alapvetõen az utóbbi évtized
egyre szélsõségesebb idõjárási jelenségei
nyomán válik mindennapi beszédtémává,
addig a tudományos élet diskurzusai sok-
kal korábbi és jóval összetettebb problé-
mahalmazként kezelik a folyamatot. Klíma-
történeti ismeretek nem feltétlenül szüksé-
gesek az arktiszi változások megértésé-
hez, azonban fontos tisztában lennünk az-
zal, hogy a klímaváltozás kapcsán számos
egymással helyenként párhuzamokat, má-
sutt ellentmondásokat tartalmazó megkö-
zelítés alakult ki, többek között a kiváltó
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Berzsenyi Dániel

A klímaváltozás biztonságpolitikai
következményei az Arktiszon

Az Északi-sarkvidékkel foglalkozó írások széles köre nemzetközi vi-
szonylatban jól jelzi, hogy a térségben zajló folyamatok egyre intenzí-
vebb társadalmi érdeklõdést váltanak ki. Korábban a Nemzet és Biz-
tonság hasábjain is foglalkoztunk már a több szempontból is érdekes
kérdéseket felvetõ sarkvidéki problémákkal. Lattmann Tamás 2008-ban
megjelent írásában – a régió jelentõségét bemutatva – alapvetõen
nemzetközi jogi megközelítésbõl vizsgálta az Északi-sark vitás kérdé-
seit. Jelen cikk elsõ része hiánypótló szándékkal beszámol a globális
klímaváltozásnak az Arktiszra gyakorolt hatásairól és következményei-
nek biztonsági kockázatairól, majd a Nemzet és Biztonság következõ
számában értékeli a térség államainak arktiszi politikáját és a biztonsá-
gi tényezõk változását a stratégiai dokumentumok tükrében.
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okokat, az emberi tényezõ szerepét vagy
éppen a várható következményeket és ha-
tásokat illetõen. Írásunkban azt a szakmai
körökben is elfogadott szemléletmódot al-
kalmazzuk, amely a globális légköri válto-
zásokat kiemelkedõen fontos fenyegetés-
ként kezeli. Egyúttal elfogadjuk, hogy a fi-
zikai és biológiai rendszerekben végbe-
menõ folyamatok nyomán a klimatikus vi-
szonyok megváltozása különösen nagy
hatást gyakorol a Föld klímájának szabá-
lyozásában létfontosságú szerepet betöltõ
északi- és déli-sarki régiókban. A globális
klímaváltozás kapcsán megkülönböztetett
figyelmet érdemlõ sarki régiók és a felme-
legedés sarkvidékekre gyakorolt hatásai-
nak vizsgálata kapcsán természetszerûleg
csak az írásunk szempontjából releváns
Arktiszra szorítkozunk, és szem elõtt tart-
juk, hogy e területek kapcsán mindinkább
felismert és elfogadott tény, hogy:

– geopolitikai és gazdasági jelentõségük
nagy;

– a klímaváltozás hatásaival szemben
szerfelett sebezhetõek;

– a legnagyobb potenciállal rendelkezõ
területek, melyek hatással vannak a
globális klímára, és ezáltal a népes-
ségre és a biodiverzitásra.

A klímaváltozás hatásai kiváltképp inten-
zíven jelentkeznek az Északi-sarkvidéken.
Itt az elmúlt néhány évtizedben bekövetke-
zett átlaghõmérséklet-emelkedés a Föld
többi részén tapasztalható felmelegedés-
hez képest az Alaszkai Fairbanks Egyete-
men kiadott Arktiszi Éghajlati Hatástanul-
mány (Arctic Climate Impact Assessment
– ACIA) szerint kétszeres. A gleccserek és
a tengeri jég nagyarányú olvadása, vala-
mint a permafroszt területének csökkené-
se is az erõs sarkvidéki felmelegedést jel-
zik. A század folyamán ezek a trendek va-
lamennyi elõrejelzés forgatókönyvei szerint
gyorsulni fognak, csakúgy, mint az üveg-

házhatású gázok mennyiségének növeke-
dése a légkörben, amelyet sok kutató a klí-
maváltozás elsõszámú indikátoraként tart
számon. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kli-
matikus folyamatok nyomán bekövetkezõ
arktiszi változások erõsen visszahatnak és
szignifikáns következményekkel bírnak a
globális és regionális klímára.

Az Arktiszi Éghajlati Hatástanulmány
alapján érdemes röviden áttekintenünk,
hogy milyen módon változik meg az Arktisz,
és ez milyen következményekkel jár regio-
nális, illetve globális szinten.

Arktiszi hõmérséklet-emelkedés. Régi-
ónként, a légköri szelektõl és óceáni áram-
latoktól függõen változik, hogy egy terület
milyen mértékben melegszik, míg bizo-
nyos területeken lehûlés tapasztalható.
Ugyanakkor az Arktisz egészét tekintve
egyértelmû a felmelegedés. Alaszkában
és Kanada nyugati részein a téli hõmér-
séklet mintegy 3–4oC-kal emelkedett az el-
múlt ötven évben, és az elõrejelzések sem
biztatóak: erõsen mérsékelt szennyezés
mellett a következõ száz évben újabb
3–5oC-kal emelkedik a hõmérséklet a szá-
razföldi területek felett, míg az óceánok fe-
lett ez akár a 7oC-ot is elérheti.

Csökkenõ tengeri jég. Az elmúlt harminc
évben a tengeri jég kiterjedése mintegy
nyolc százalékkal csökkent, amely nagyjá-
ból egymillió négyzetkilométernyi területet
jelent. A jég olvadása várhatóan gyorsulni
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A permafroszt olyan talaj, amely legalább két
éven keresztül fagyott állapotban van. Kiter-
jedése függ a klíma változásaitól: napjaink-
ban a Föld szárazföldjeinek körülbelül 20%-
án van kisebb vagy nagyobb mélységig tar-
tósan fagyott állapotban a talaj. A perma-
froszt mélysége és kiterjedése a globális fel-
melegedés egyik mutatója – a felengedõ ta-
laj pedig az üvegházhatást fokozó gázok
(például a metán) felszabadulásával tovább
súlyosbíthatja a felmelegedést.
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fog a jövõben, ami különösen igaz lehet a
nyári jégtakaróra, melynek csökkenését az
elkövetkezõ kilencven évben egyes mo-
dellek 10–50 százalék közöttire teszik, más
becslések 50 százalék felettire, de akad
olyan számítás is, mely csaknem a teljes
nyári jégtakaró eltûnését prognosztizálja.

Olvadó sarkvidéki gleccserek, és globá-
lis tengerszint-emelkedés. Az Arktisz szá-
razföldi jégtakaróját Grönland dominálja,
ahol 1979 és 2002 között a felszíni olvadás
területi kiterjedésében átlagosan 16 szá-
zalékos növekedést mértek. A tengerszint
tekintetében az elmúlt húsz évben átlago-
san nyolc centiméteres emelkedést mutat-
tak ki, melynek elsõdleges oka a felmele-
gedés következtében elolvadó szárazföldi
jégtakaró, ami gyarapítja az óceánokban
található vízmennyiséget. Az elõrejelzések
alapján a következõ kilencven évben
10–90 centiméteres tengerszint-emelke-
déssel kell számolnunk.

Az arktiszi változások hatása a globális
klímára. Számos olyan mechanizmus léte-
zik, amelyek az Arktiszon bekövetkezõ vál-
tozások hatására erõsítik a klímaváltozást.
Többek között ilyen a szárazföld és az
óceán hõvisszaverõ képessége, amely a
hó és jég olvadásával lényegesen romlik:
minél sötétebb a felszín, annál inkább el-
nyeli a nap energiáját, fokozva a globális
felmelegedést. Másik példaként említhetõ
az olvadás miatt megváltozó óceáni sótar-
talom, amely közvetlenül befolyásolja a
tengeri áramlatokat.

A klímaváltozás hatásai az állatokra és
természetes élõhelyükre. Számtalan ma-
dárfaj vándorol a nyári hónapokban az
Arktiszra, ahol az olvadással és a növény-
zet átalakulásával jelentõsen lecsökken a
fészkelõ helyek száma. Nincsenek jobb
helyzetben a jegesmedvék vagy a fókák, il-
letve a rénszarvasok sem. Az elõbbiek sor-
sa a jég kiterjedt jelenlétéhez, míg az utób-

biak fennmaradása a gazdag tundranö-
vényzethez kötõdik. Az elõrejelzések alap-
ján a növényzet északi irányú átalakulásá-
nak következtében a tundraterületek jelen-
tõsen csökkennek, ami a zsákmányállatok
fogyása miatt az õslakosok és a helyi lakó-
közösségek táplálkozásában és élelemhez
jutásában okoz radikális változásokat.

Megnyíló hajózási útvonalak. A sarkvi-
dék jövõjét elemzõ modellek prognózisai
alapján az olvadással a tengeri jég egyre
távolabb kerül az arktiszi szárazföldektõl,
új hajózási útvonalak nyílnak meg, és egy-
re hosszabb idõn át nyújtanak biztonságos
feltételeket a hajóforgalom számára. A tör-
ténelmi átjárók (Északnyugati átjáró,
Északkeleti átjáró) megnyílása számos
kérdést vet fel a hajózási útvonalakhoz, va-
lamint a tengerfenék erõforrásaihoz való
hozzáférés és a biztonság terén egyaránt.

Bizonytalan alapokkal rendelkezünk az
arktiszi folyamatok globális vetületeirõl,
ami azonban bizonyos, hogy az emberi
tevékenységbõl fakadó itteni változások a
legintenzívebbek közé tartoznak a Föl-
dön. A fentebb felsorolt következmények
jól szemléltetik, hogy egy-egy aprónak tû-
nõ módosulás is milyen láncreakciókat in-
dít be, és milyen mértékben hat a bioszfé-
rára. Az Arktiszon zajló folyamatok ki-
emelt figyelmet követelnek a közvéle-
ménytõl és a döntéshozóktól egyaránt, s
bár a megkülönböztetett figyelem fõként
az utóbbi években megvalósulni látszik, a
cél- és eszközrendszer nem feltétlenül a
környezet védelmét vagy a klímaváltozás
lassítását szolgálja. Ide sorolhatjuk azo-
kat a tudományos kutatásokkal és felmé-
résekkel párhuzamosan zajló eseménye-
ket, melyek inkább az Arktisz területeinek
kisajátítására vagy a természeti erõforrá-
saihoz és útvonalaihoz történõ hozzáférés
tekintetében minél jobb pozíció kiharcolá-
sára irányulnak. E tekintetben is meghatá-
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rozó új lendületet kaptak az események
2007-ben.

A „jégválasztó év” – 2007

Az Arktisz területébõl kisebb-nagyobb ré-
szeket kisajátítani kívánó államok közti vi-
ták felélénkülése kezdetének tulajdonkép-
pen a 2001-es esztendõt tekinthetjük.
2001. december 20-án ugyanis – az Ark-
tisszal kapcsolatban elsõként – az Orosz-
országi Föderáció az ENSZ Tengerjogi
Egyezmény 76. cikkének 8. paragrafusa
szerint hivatalos beadványt intézett az
ENSZ Kontinentális Talapzatok Határáért
Felelõs Bizottságához (Commission on the
Limits of the Continental Shelf). Az orosz
beadvány – arra hivatkozva, hogy a Lomo-
noszov-hátság és a Mengyelejev-hátság
az eurázsiai kontinens víz alatti meghosz-
szabbítása – kontinentális talapzatának
határait egészen a földrajzi Északi-sarkig
kiterjesztené. Az ENSZ bizottsága 2002.
június 27-én további kutatásokat rendelt el,
és tudományos bizonyítékokat kért Orosz-
országtól. A többi sarkvidéki államnak ezt
követõen több évre is szüksége volt, mire
„ellenlépéseket” tudtak tenni az orosz kez-
deményezéssel szemben.

Norvégia 2006. november 27-én adta le
az oroszhoz hasonló területi követeléseket
tartalmazó beadványát az ENSZ bizottsá-
gához, melyben igényt formált a nor-
vég–orosz tengeri határon fekvõ úgyneve-
zett „Loop Hole” területre, a Nansen-
medence nyugati felének részeire, vala-
mint a Norvégia partjaitól nyugatra elterülõ
úgynevezett „Banana Hole” területre.
2010. szeptember 15-én Norvégia és
Oroszország történelmi jelentõségû meg-
állapodást kötött a Barents-tengeri közös
határvonal kijelölése kapcsán, mely egy
lassan negyven éve húzódó vitát zár le az-

zal, hogy közel 175 000 km2-es terület sor-
sáról dönt közös megegyezéssel.

Dánia beadvány helyett 2006 áprilisá-
ban és májusában a dán Kontinentális Ta-
lapzat Projekt keretében elindította a
LORITA–1 nevû terepkutatást. Ennek az
volt az elsõdleges célja, hogy Kanadával
együttmûködésben adatokat szerezzenek
arra vonatkozóan, hogy a Lomonoszov-
hátság valójában Grönland, illetve a kana-
dai Ellesmere-sziget vízfelszín alatti ter-
mészetes nyúlványa. A kutatás nyomán
14 terepjelentés készült, azonban Dánia
további adatokat és bizonyítékokat szere-
tett volna. Így a 2007-ben megkezdõdött
Nemzetközi Poláris (Sarkvidéki) Év kere-
tén belül, ezúttal dán–orosz kooperáció-
ban bonyolították le a LOMROG 2007 el-
nevezésû tektonikai adatgyûjtõ expedíci-
ót. A szintén a dán Kontinentális Talapzat
Projekt keretén belül megvalósuló expedí-
ció a térség virtuális feltérképezésével és
a tengerfenék szeizmikus vizsgálatával a
Grönlandtól északra húzódó területek és a
Lomonoszov-hátság pontjai közötti kap-
csolat kimutatását célozta.

Ugyanebben az évben Oroszország vég-
rehajtotta az Arktika 2007 expedíciót, a
nukleáris meghajtású Rosszija jégtörõ ve-
zetésével, melyet az orosz sarkvidéki kuta-
tóflotta zászlóshajója, az Akagyemik
Fjodorov követett, fedélzetén a Mir–1 és

29

Dánia 2004. november 16-án ratifikálta az
ENSZ Tengerjogi Egyezményét, s ettõl kezd-
ve tíz év áll rendelkezésére, hogy igényt je-
lentsen be a 200 tengeri mérföldön túl elterü-
lõ, hozzá tartozó kontinentális talapzatokra. A
dán Kontinentális Talapzat Projektet a Tudo-
mány, Technológia és Innováció Minisztériu-
ma indította a grönlandi és feröeri kormány-
nyal együttmûködve, hogy a Dánia által igé-
nyelt öt terület kapcsán felkutassa, értelmez-
ze és dokumentálja az ENSZ számára készü-
lõ beadványhoz a szükséges adatokat.
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Mir–2 batiszkáffal, mélytengeri merülõ jár-
mûvekkel. Szintén 2007-ben, az Amerikai
Egyesült Államok kormánya által kezdemé-
nyezett kutatásban a Parti Õrség Healey
nevû jégtörõje játszotta a fõszerepet, mely-
nek fedélzetérõl a New Hampshire Egye-
tem Parti és Óceáni Térképészeti Központ-
jának munkatársai térképezték fel az Alasz-
kától északra elterülõ kontinentális talapza-
tot és határait.

A tudományos kutatások mellett a biz-
tonság és a katonai stratégiai erõviszo-
nyok vonatkozásában nagyobb jelentõsé-
get kell tulajdonítanunk annak, hogy még
2007. április 15-én az orosz admiralitás
nagy érdeklõdésre számot tartó átadási
ceremóniát rendezett az akkor még csak
82 százalékban elkészült Jurij Dolgorukij
tengeralattjáró vízre bocsátása alkalmá-
ból. A hajó érdekessége, hogy annak a
Borej néven ismert nukleáris meghajtású

hadászati ballisztikusrakéta-hordozó ten-
geralattjáró osztálynak az elsõ egysége,
amelyet az orosz vezetés az Északi Flottá-
ba szán, alapvetõen a Delfin (NATO kód:
Delta IV) és Akula (NATO kód: Tájfun) osz-
tályú hajók leváltására. Bár a hajó építése
közben felmerült problémák miatt az át-
adási idõpont többször módosult (a szol-
gálatba állítás eredeti idõpontja 2002 lett
volna), az orosz vezetés számára vélhetõ-
en ekkorra már kezdett kellemetlenné válni
a jövõ orosz nukleáris tengeri erõinek ge-
rincét képezõ típus elkészültének óriási
csúszása, egyúttal idõszerûvé vált egy új,
az északi-sarki területekért folytatott, egyre
élezõdõ diplomáciai játszmák során felvo-
nultatható, politikai nyomásgyakorlásra al-
kalmas eszköz bemutatása. Ezen felül
szintén 2007-ben adták át a világ legna-
gyobb nukleáris meghajtású – 1997-ben
Urálról az 50 let Pobjedi (a Gyõzelem 50
éve) névre átkeresztelt – jégtörõ hajóját,
valamint ebben az évben indították újra a
nagy hatótávolságú orosz stratégiai bom-
bázók sarkvidéki õrjáratait, amit a nyugati
sajtó egy része egyfajta kis hidegháborús
korszak visszatéréseként jellemzett.

2007. szeptember 25-én Stephen Harper,
Kanada miniszterelnöke bejelentette, hogy
„országa meg fogja védeni arktiszi szuve-
renitását”, aminek érdekében nyolc új, az
arktiszi körülmények közötti mûködésre is
alkalmas járõrhajót építenek, továbbá új
katonai kiképzõbázist hoznak létre Kanada
egyik legészakibb településén, a Parry-
csatorna mentén található Resolute Bay-
ben. Az 1975-ben épült bányaváros,
Nanisivik korábban grafit- és cinkkiterme-
léshez használt mélytengeri kikötõjét pe-
dig felújítják és üzemanyag-ellátó közpon-
tot építenek. Ezt követõen 2008-ban a ka-
nadai kormány megalkotta a Kanadai Vé-
delmi Stratégiát (Canada First Defense
Strategy), majd 2009-ben a Kanadai Észa-
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Az Arktika 22007 eexpedíció célkitûzése az
volt, hogy megvizsgálja a földkéreg szerke-
zetét és fejlõdését az arktiszi régió Eurázsiá-
val szomszédos területein, és bizonyítékokat
kutasson fel arra vonatkozóan, hogy a Men-
gyelejev-hátság, az Alfa-vonulat és a Lomo-
noszov-hátság kapcsolatban áll a szibériai
kontinentális talapzattal. A három szakaszból
álló expedíció során a Mir–1 mélytengeri me-
rülõ jármû segítségével az orosz kutatók az
Északi-sark alatt 4261 méteres mélységben
egy titánból készült, egy méter magas orosz
zászlót helyeztek el a tengerfenéken egy
úgynevezett idõkapszula társaságában,
melyben a jövõ generációknak szánt üzenet
mellett az Egységes Oroszország Párt zász-
laja kapott helyet. A mûvelet végrehajtása
közben a távirányítású mélytengeri jármûvek
talaj- és vízmintákat is vettek a tengerfené-
ken. A rendkívüli visszhangot kiváltó akció
végrehajtásán túl az orosz tudósok a 2007-
es arktiszi expedíció során oceanográfiai,
geológiai és madártani állomásokat hoztak
létre, továbbá gleccserkutatásokat végeztek,
és egy sodródó jégtáblán telepítették az
NP–35 jelzésû kutatóállomást.
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ki Stratégiát (Canada’s Northern Strategy);
az említett fejlesztéseket pedig mindkét
dokumentum tartalmazza. Szintén 2007-
ben került sor az azóta évente megrende-
zett Operation Nanook hadgyakorlatra a
Kanadai Tengerészeti Parancsnokság és a
Kanadai Parti Õrség egységeinek részvé-
telével, továbbá az év végén állították pá-
lyára a kanadai Radarsat–2 mûholdat,
amely az északi-sarkvidéki területek felett
lát el sokrétû, közte hidrológiai, térképé-
szeti és jégelemzési feladatot, valamint
tengerészeti felügyeletet.

Norvégia sem maradt tétlen: még 2006-
ban újra bevezette, és 2007-ben, majd azt
követõen 2009-ben és 2010-ben ismétel-
ten megtartotta nagyszabású Cold
Response (Fagyos válasz) elnevezésû
hadgyakorlatát az ország északi régiójá-
ban. Az általában február-márciusban tar-
tott hadgyakorlaton minden alkalommal
közel 8–10 ezer katona vett részt, akik leg-
utóbb összesen 14 országból érkeztek. A
költséges és számos speciális elemet tar-
talmazó gyakorlatok azt mutatják, hogy
Norvégia igyekszik jelentõs harcképessé-
get felmutató erõket kiépíteni arra az eset-
re, ha szükség volna rájuk a térségben. A
fejlesztés egyik legfontosabb és legdrá-
gább eleme a Norvég Királyi Haditengeré-
szet új, öt fregattból álló Fridtjof Nansen
hajóosztálya. A fregattok érdekessége,
hogy az amerikai fejlesztésû, magas inten-
zitású harci környezetbe szánt Aegis in-
tegrált haditengerészeti fegyverrendszert
telepítették rájuk.

2007 óta egyre markánsabban jelenik
meg az arktiszi országok politikájában az
Északi-sarkvidék problémája, illetve egyre
több konkrét fejlesztés és elõrelépés ta-
pasztalható a tudományos vonal mellett
katonai területen is. Az átfogó stratégiák
mellett sorra adják ki az azokban foglalta-
kat részletesebben tárgyaló, kimondottan

az északi régió kihívásait értékelõ és a rá-
juk adandó konkrét válaszokat bemutató
kormányzati dokumentumokat, katonai
doktrínákat. S bár az Arktisz kapcsán meg-
indult folyamatok nem kizárólagosan köt-
hetõk a 2007-es évhez, az összegyûjtött és
részben bemutatott információk alapján az
Arktiszért, valamint az ott található közle-
kedési útvonalakért és természeti erõfor-
rásokért folytatott versengésben ez az év
tekinthetõ egyfajta vízválasztónak. 

Az Arktisz biztonsága

Láthatjuk, hogy az Arktiszon végbemenõ
változások kapcsán a biztonság tradicio-
nális értelmezése kevésnek bizonyulhat.
A 21. században – nemcsak az Arktiszon,
hanem a Föld bármely részét tekintve is –
téves és félrevezetõ lehet, ha a nyers-
anyagok kitermeléséhez, a navigáláshoz
vagy éppen a környezetszennyezéshez
kötõdõ kérdéseket egymástól élesen elvá-
lasztva próbáljuk meg értelmezni, mivel a
kockázatokat magukban hordozó ténye-
zõk sem elkülönülten jelentkeznek. A glo-
bális klímaváltozás következtében az
Északi-sarkvidéken felmerülõ kihívások
összetettsége átfogó biztonságpolitikai
megközelítést kíván, amely magába foglal-
ja az energiabiztonságot, az élelmiszerbiz-
tonságot (amelyeket a természeti erõfor-
rások biztonságaként is értelmezhetünk), a
közlekedés és szállítás biztonságát, a kör-
nyezetbiztonságot, és végül, de nem utol-
sósorban a katonai biztonságot.

Energiabiztonság. Manapság már-már
közhelynek számít, ha valaki arról beszél,
hogy a Föld nem megújuló energiahordo-
zói kifogyóban vannak, azonban minden-
képpen tényként kell kezelnünk, hogy a
készletek végesek, a fogyasztás pedig fo-
lyamatosan nõ. A legfrissebb becslések
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szerint a világ energiafelhasználása 2007
és 2035 között 49 százalékkal emelkedik, s
a felhasználás jelentõs részét továbbra is a
kõolaj és a földgáz teszi ki. Az olcsó fosszi-
lis energiahordozók szerepének jelentõsé-
ge a nemzetközi gazdaság fejlõdésében
és a globalizáció folyamatában vitathatat-
lan. A korábban kifogyhatatlannak vélt
energiahordozók jelentõsen megváltoztat-
ták az emberi társadalom egészét azáltal,
hogy egészen máshol folyik az egyes ja-
vak termelése, illetve fogyasztása. Ez pe-
dig minden egyes embert, társadalmat és
gazdaságot függõvé tesz azon áruk és
szolgáltatások tekintetében, amelyekre
szüksége van az életben maradáshoz, az
alapvetõ mûködéshez. Michael Wesley –
az ausztrál Lowy Institute igazgatója – sze-
rint is ez az a rendkívüli függõség, amely
szükségessé teszi a biztonság széles körû
értelmezését az energetikai szektorban, és

amely magába foglalja az energiaellátás
manipulálását, a készletekért folytatott ver-
sengést, a politikailag instabil kitermelõ és
tranzitállamok kérdését, az ellátórendsze-
rek elleni támadásokat csakúgy, mint a pi-
aci versenyt, a baleseteket és a természe-
ti katasztrófákat.

A globális felmelegedés következtében
elolvadó jég pedig – kiszélesítve az emlí-
tett kihívások térbeli kiterjedését – egyre
nagyobb területeken teszi lehetõvé az
energiahordozók kiaknázását a térség
szárazföldi és tengeri területein egyaránt.
A mai technológiai színvonalon kitermelhe-
tõ, feltáratlan kõolajkészletek 13 százalé-
ka, míg a feltáratlan földgázkészletek 30
százaléka található az Északi-sarkvidék
alatt, de a felmérések alapján valószínûsí-
tik, hogy további kõolaj- és gázmezõkre
bukkannak. Ezáltal az Arktisz nagy valószí-
nûséggel a világ egyik legfontosabb
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nyersanyaglelõhelye lesz a jövõben, ez az
adottság pedig számos probléma forrását
is jelenti egyben, amelyekkel már most is
foglalkoznak a térség államai és a nemzet-
közi közösség egyaránt.

Az északi-sarkvidéki kõolaj- és földgáz-
készleteket illetõen napjainkban alapvetõen
az értük folytatott versengés, a kiépítetlen
infrastruktúra és a környezetvédelem prob-
lémái a legjelentõsebbek. A készletekért
folytatott versengés határvitákat és egyéb
feszültségeket kelt a térségbeli államok kö-
zött, míg az infrastruktúra alulfejlettsége az
ellátás biztonságára gyakorol hatást azzal,
hogy a készletek feltárása és a kitermelés
között adott esetben több évre, évtizedre
van szükség, hogy a megfelelõ szállítási és
feldolgozó kapacitás rendelkezésre álljon.
Ráadásul még az infrastruktúra kiépülése

elõtt felmerülnek a környezetre gyakorolt
hatásokkal összefüggõ kérdések, amelyek-
re az elkészülõ hatástanulmányok nem kí-
nálnak megnyugtató válaszokat.

A közlekedésbiztonság (a szállítás biz-
tonsága) az energiatermeléshez és az inf-
rastruktúrához szorosan kapcsolódó biz-
tonsági dimenzió, amelynek az Északi-
sarkvidék kapcsán felmerülõ másik jelen-
tõs és rendkívül összetett vetülete az olva-
dás következtében megnyíló hajózási út-
vonalak kérdése. Az Északnyugati átjáró,
az Északkeleti átjáró és az Északi-sarkon
átvezetõ történelmi útvonalak hajózhatóvá
válása jelentõs távolságok és költségek
megtakarítását jelentheti az Európa és
Ázsia közötti kereskedelmi forgalomban.
A napjainkban tapasztalható aktivitás
azonban jelentõs veszélyekkel jár a hajók-
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ra nézve. Egyrészt hiányoznak a navigá-
láshoz szükséges infrastruktúraelemek,
például nem lehet bójákat vagy jeladókat
kihelyezni, mert a változó jég folyamatosan
módosítaná a helyüket. Gondot okoz, hogy
nincs érvényben levõ egységes szabályo-
zás az arktiszi hajózásra vonatkozóan, így
útmutatók sem léteznek, amelyek alapján
a tengerészek biztonsággal közlekedhet-
nének a jeges északi vizeken. Az arktiszi
változások hátterét bemutató 2010. márci-
usi amerikai kongresszusi jelentés (CRS
Report for Congress) pedig arra hívja fel a
figyelmet, hogy a tengeri államoknak saját
hajóosztályozási testületeik vannak, így
bonyolult és nehézkes annak meghatáro-
zása, hogy egy-egy hajó alkalmas-e a
sarkvidéki hajózásra.

Ebbõl az következik, hogy az arktiszi ha-
józásban az útvonal rövidülése nem feltét-
lenül jár azonos mértékû költségcsökke-
néssel. A biztosítótársaságok ugyanis ko-
rántsem kedvelik, ha az általuk biztosított
hajók olyan útvonalon közlekednek, ahol
nincsen kitûzött hajózási útvonal, és a
„nem létezõ” útvonalon jéghegyek veszé-
lyeztetik az arra merészkedõ hajókat.
Mindez a biztosítási költségek emelkedé-
sével jár, és e költségeket tovább növeli a
jégtörõ kíséret, valamint a lassúbb hala-
dásból fakadó hátrányok. További problé-
ma a környezetszennyezés, ami az útvo-
nalak puszta igénybevételével jelentkezik.
A sarkvidék hajózási felkészületlensége a
már említett navigálási hiányosságok, va-
lamint a kutató-mentõ szolgálatok és
egyéb vészhelyzeti reagáló képességek
nélkül ma még jelentõs, így ezek a közle-
kedésbiztonsági kérdések rendre lényegi
szereplõi az Arktisszal kapcsolatos tárgya-
lásoknak és együttmûködési kezdeménye-
zéseknek.

Környezetbiztonság. A felmelegedés be-
láthatatlan következményekkel jár az

Arktisz élõvilágára, amit a tervezett nyers-
anyag-kitermelés, a növekvõ forgalom és
emberi tevékenység tovább súlyosbít. A
nyersanyag-kitermelés és a hajózás kap-
csán számottevõ környezetkárosodással
számolnak a brit parlament tudományos
és technológiai hivatalának (Parliamentary
Office of Science and Technology) szak-
emberei, többek között olaj- és üzem-
anyag-szivárgás, kipufogó gázok, bal-
lasztvízzel bekerülõ idegen fajok vagy ép-
pen hangszennyezés formájában. A szállí-
táshoz kiépülõ infrastruktúra, az utak, vas-
utak, csõvezetékek rombolják a tundra ve-
getációját, és több fajt is megzavarnak ter-
mészetes élõhelyükön. Az Európai Környe-
zetvédelmi Ügynökség (European Environ-
ment Agency – EEA) az alábbi fõ veszély-
forrásokat jelöli meg:

– az élõhelyek széttöredezése, beszûkü-
lése és rombolása;

– a természeti források túlzott igénybe-
vétele (túlhalászás);

– radioaktív szennyezés;
– tartós szerves szennyezés;
– olajszennyezés;
– turizmus a sérülékeny területeken;
– idegen fajok és betegségek behurco-

lása;
– kumulatív hatások;
– a nagy hatósugarú szállításból fakadó

szennyezés;
– klímaváltozás;
– ózoncsökkenés és UV-sugárzás.
Katonai biztonság. A kérdéssel foglalkoz-

va több országot illetõen is szóba kerülnek
azok a katonai tevékenységek, amelyek so-
kakban kelthetik azt az érzést, hogy az
Északi-sarkvidékért folytatott versengés re-
alitásai között megjelenik a fegyveres konf-
liktus, mint a viták rendezésének egyik le-
hetséges alternatívája. Bár a témában
megjelent publikációk közül szinte kivétel
nélkül mindegyik kitér a térségben zajló ka-
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tonai tevékenységekre, az államok bizton-
sági érdekeire és a stratégiai változásokra,
egy jövõbeni fegyveres konfliktus kibonta-
kozásának vagy a hidegháborús nemzet-
közi viszonyok visszatérésének lehetõsége
csekély. Az említett hadgyakorlatok, kato-
nai kiképzések és hadiipari beszerzések
egyoldalú, háborús készülõdést feltételezõ
szemszögbõl való megítélése téves követ-
keztetések levonását eredményezheti.

Az Amerikai Egyesült Államok kapcsán
elmondható, hogy az ország állandó figyel-
met fordít az arktiszi változásokra, és eze-
ket folyamatosan jelzi is azokon a szövetsé-
gi szervezeteken keresztül, amelyek rend-
szeres jelentéseket, hatástanulmányokat
és a politikai döntéshozatalt formáló egyéb
dokumentumokat készítenek. Ezt a figyel-
met idõrõl idõre kifejezik azzal is, hogy
nagyszabású északi hadgyakorlatokat foly-
tatnak, vagy éppen amerikai atommeghaj-
tású tengeralattjárók bukkannak fel az
arktiszi térségben. Olyan, az erõkivetítés
szempontjából elengedhetetlen katonai te-
vékenységek ezek, melyek analóg módon
megjelennek az Arktisz többi államában is.

Oroszország lépései, a nagy hatótávol-
ságú bombázók õrjáratainak visszaállítása
vagy az új tengeralattjáró, illetve jégtörõ
rendszerbe állítása szintén azt a célt szol-
gálják, hogy a nemzetközi közösség szá-
mára egyértelmûvé tegyék az orosz arktiszi
érdekeket. Az orosz aktivitás kapcsán min-
denképpen figyelembe kell vennünk azt az
óriási mennyiségû felhalmozott tudást, amit
orosz tudósok és kutatók idáig összegyûj-
töttek az Északi-sarkvidékrõl, és azt a vilá-
gon egyedülálló képességet, hogy az
orosz jégtörõk szinte bármilyen körülmé-
nyek között képesek az északi vizeken tör-
ténõ mûködésre. Ezek jelentõségét nem ár-
nyékolhatják be az olyan katonai lépések,
amelyek jelentõs részét nem is az arktiszi
változások generálják. Az orosz haditenge-

részet a Borej osztályú tengeralattjárókat
például már évek óta gyártanák abban az
esetben is, ha az Északi-sark továbbra is a
jegesmedvék uralta, távoli fagyott világ ma-
radna. Hiszen azok a – zömmel az 1980-as
években átadott Delfin és Akula osztályú –
tengeralattjárók, amelyeket leváltani igye-
keznek az új eszközökkel, az északi-sarki
változások nélkül is szolgálati idejük végén
járnak, így pótlásuk megoldása az orosz
haderõ elemi érdeke, amennyiben fent kí-
vánja tartani nukleáris elrettentõ képessé-
gének jelenlegi szintjét. Hasonlóan egysze-
rû magyarázatot találhatunk a távolsági ne-
hézbombázók õrjáratainak visszaállítására
is, ami nagy valószínûséggel inkább annak
köszönhetõ, hogy a nagyhatalmi politizá-
láshoz visszatérõ Oroszországban ismét
megvan a szükséges anyagi fedezet arra,
hogy egyre több téren végezzenek erõde-
monstrációt. Igen költséges katonai tevé-
kenység ez ahhoz, hogy pusztán az ország
sarkvidéki érdekeinek biztosítása indokolja.

A nagyhatalmi aktivitást látva pedig egy-
általán nem meglepõ, hogy az Arktisz má-
sik három állama, Kanada, Norvégia és Dá-
nia szintén katonai biztonságot szavatoló
lépéseket tesz. Itt sem szabad azonban
abba a hibába esnünk, hogy akár a kana-
dai, akár a norvég fejlesztéseket egyszerû-
en a nagyhatalmi fenyegetésre adott vá-
laszként értékeljük. Kanada esetében egy-
értelmû, hogy az északi-sarkvidéki olva-
dásnak köszönhetõen a jövõben várhatóan
olyan területeken kell a határait biztosítani,
ahol korábban a szélsõséges idõjárási vi-
szonyok miatt arra nem volt szükség, illetve
elegendõnek bizonyult az õslakosok köré-
bõl szervezett õrszolgálat – a gyakran
arktiszi õröknek (Canadian Rangers, Arctic
Rangers) is nevezett speciális katonai egy-
ségek – tevékenysége. Kanada tekinteté-
ben további, több dimenziós biztonsági ki-
hívást jelent az északi szigetvilágon keresz-
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tül haladó Északnyugati átjáró hajózhatóvá
válása, külföldi hajók általi igénybevétele.
Tehát Kanada sem csupán az amerikai
vagy orosz katonai jelenlétre reagálva indít
költséges jégtörõ-építési, illetve az arktiszi
navigálásra is alkalmas õrhajó-fejlesztési
programokat. Az országnak ugyanis alap-
vetõ érdeke, hogy hadereje képes legyen
szembenézni a jövõ olyan kihívásaival,
amelyeket az arktiszi változások generál-
nak. Norvégia tekintetében pedig nem sza-
bad megfeledkeznünk arról a tényrõl, hogy
közvetlen szomszédja az az Oroszország,
amely a Szovjetunió felbomlását követõ
mélyrepülés után igyekszik visszatérni ko-
rábbi státusába. Egy a katonai kiadásokra
sokat áldozó, erõpolitikát gyakran alkalma-
zó nagyhatalmi aspiráns szomszédjának
lenni folyamatos biztonsági kockázatot rejt
magában, még akkor is, ha – a meglévõ te-
rületi viták ellenére – békés a két ország vi-
szonya. Ugyanakkor Norvégia esetében is
jelentkeznek a megnövekedõ forgalommal
járó hatások, amelyek maguk után vonják a
szuverenitás biztosításához szükséges ka-
tonai fejlesztéseket.

A fokozódó arktiszi katonai jelenlétet, a
térségben való bevetésre alkalmas eszkö-
zök fejlesztését, vagy az állami szuvereni-
tás fenntartását célzó hadgyakorlatokat te-
hát nem feltétlenül és kizárólagosan az
Arktiszon bekövetkezõ környezeti változá-

sok indokolják. Már csak azért sem, mert
az Arktisz régóta jelen van a katonai biz-
tonság szempontjából számottevõ térsé-
gek csoportjában, a hozzá köthetõ katonai
tevékenységek pedig korántsem olyan új-
szerûek, mint azt az utóbbi években a ré-
gió problémáit taglaló publikációk alapján
gondolhatnánk. Az Arktisz legfeljebb ab-
ból a szempontból érdekes – bár e tekin-
tetben sem egyedülálló –, hogy olyan ha-
gyományos földrajzi és politikai értelem-
ben vett erõtérben helyezkedik el, ahol az
egymással egyébként szövetséget alkotó
államok érdekei is ütközhetnek. Az említett
törekvések ugyanakkor azt is jelzik, hogy
miközben a globális klímaváltozás követ-
keztében megjelenõ lehetõségek és fe-
nyegetések az Északi-sarkvidék jövõjét
sok szempontból bizonytalanná teszik, az
Arktisz kapcsán jelentkezõ kihívásokra re-
agálva a térség államai egyre tudatosabb
politikát folytatnak. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a térség államai között
mára alig találunk olyat, amely ne rendel-
kezne magas szintû, az arktiszi kihívások-
ra megfogalmazott válaszokat tartalmazó
stratégiai dokumentumokkal. A Nemzet és
Biztonság következõ számában e doku-
mentumok alapján tekintjük majd át az
arktiszi államok partikuláris érdekeit, szán-
dékait, valamint a változó kihívásokra való
felkészültségüket.                                

36

Ajánlott irodalom 

IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III
to the Fourth Assessment Report of IPCC.

Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to
the Fourth Assessment Report of IPCC.

Anisimov – Vaughan – Callaghan et al: 2007: Polar Regions (Arctic and Antarctic).
Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf

beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Submission by



BIZTONSÁGPOLITIKA

the Russian Federation:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus.htm

Submission by the Kingdom of Norway:
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_nor.htm.

Project 935 / Project 955 Borei, Weapons of Mass Destruction (WMD), GlobalSecurity.org:
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/935.htm.

Harper announces northern deep-sea port, training site, CBC News, 11 August 2007,
http://www.cbc.ca/canada/story/2007/08/10/port-north.html.

International Energy Outlook 2010 – Highlights, U.S. Energy Information Administration,
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/highlights.pdf.

Budzik, Philip: Arctic Oil and Natural Gas Potential, U.S. Energy Information Administration,
October 2009. http://www.eia.doe.gov/oiaf/analysispaper/arctic/pdf/arctic_oil.pdf.

The State of the European Arctic Environment:
http://www.eea.europa.eu/publications/MON3/page003.html.

37



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


