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Elemzésem elméleti alapja Doug McAdam,
Sidney Tarrow és Charles Thilly társadalmi
mozgalmak vizsgálatára kifejlesztett elmé-
leti modellje, amely „következtetéseit há-
rom elemzési szintbõl vezeti le: az állam, az
intézményrendszer és ezek kapcsolata a
társadalommal (struktúra); a társadalmi
mozgalmak és azok mobilizációs céljai
(mobilizáció); valamint a társadalmi identi-
tás változásai (kultúra).” Az elméletet 2006-
ban David Romano alkalmazta elõször a tö-
rökországi és iraki kurdok nacionalista tár-
sadalmi mozgalmának, nemzetfejlõdésé-
nek elemzésére történelmi perspektívában.
Ehhez azonban finomította a fenti kategóri-
ákat, és a „lehetõségstruktúrákat”, az „erõ-
forrás-mobilizációt” valamint a „kultúrafor-
málás” folyamatát vizsgálta.

Terjedelmi korlátok miatt alább a lehetõ-
ségstruktúrák tanulmányozására szorítko-

zom, amely a hivatkozott modellnek meg-
felelõen az alábbi tényezõket veszi figye-
lembe:

– az intézményesített politikai rendszer
relatív nyitottsága vagy zártsága;

– az elitcsoportok pozíciójának stabilitása;
– „szövetséges” elitcsoportok jelenléte;
– az állam hajlandósága és képessége

az elnyomásra;
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Csiki Tamás

Érdekek, lehetõségek 
és stabilitás Észak-Irakban

A Huszein-rezsim 2003-as megdöntése alapvetõen formálta át Irakot,
és korábban nem látott lehetõségeket teremtett az ország kurd lakos-
sága számára. Az új állam létrehozásával egyidejûleg a kurdok kialakí-
tották politikai érdekképviseletüket, a többségi arab lakossággal
egyenlõ jogokat szereztek, a föderális államszervezeten belül autonóm
hatalmat hoztak létre Észak-Irak területén. A Kurdisztáni Regionális
Kormányzat fennhatósága alá tartozó térségben az országban dúló
polgárháború ellenére a kurdok meg tudták õrizni a relatív stabilitást, és
pozícióik megszilárdításának, valamint további erõsítésének lehetõsé-
gét. Az elemzés három szempontot és három tényezõcsoportot vizsgál,
és kísérel meg átfogó képet alkotni a stabilitást erõsítõ, illetve gyengítõ
folyamatokról Iraki Kurdisztán területén. A vizsgált tényezõcsoportok a
politika, gazdaság és biztonság terén megfigyelhetõ folyamatok, míg a
három szempont az érdekek, a lehetõségek és ezek hatásmechaniz-
musai Észak-Irak stabilitására.

David Romano lehetõségstruktúraként a
strukturális politikai környezetet (és annak
változásait) definiálta, míg erõforrás-mobili-
zációként mindazokat a kollektív formális és
informális módokat és eszközöket, amelyek
által az embereket mobilizálják, és amelyek
révén részt vesznek a kollektív cselekvés-
ben. A kultúraformálás pedig azt a stratégiai
törekvést jelöli, amelyek által adott közösség
a világról és önmagáról alkotott közös képét
tudatosan átalakítja annak érdekében, hogy
legitimálja és motiválja kollektív cselekvését.
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– az állam vagy ellenzéki csoportok
nemzetközi vagy külföldi támogatása.

E tényezõk tekintetében a következõk-
ben az 1991 és 2010 közötti idõszakot
vizsgálom, rámutatva, hogy e két évtized
alatt az iraki kurdok helyzete jelentõsen ja-
vult azáltal, hogy tudatosan formálni és
használni tudták a létezõ és újonnan kiala-
kuló lehetõségstruktúrákat. Romano tanul-
mányát meghaladva – amely 2005-ben zá-
rult le, és így még nem foglalkozhatott a
2005-ös választások és alkotmányozó
népszavazás hatásaival – elsõsorban az
újonnan kialakított hatalmi-politikai beren-
dezkedésre, valamint a Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzat elmúlt öt évére helyezem
a hangsúlyt. Elképzelhetõ ugyanis, hogy a
2009. novemberi regionális és 2010. már-
ciusi nemzeti választások a hatalmi viszo-
nyok és lehetõségstruktúrák terén új – a
kurd mozgalom egészére nézve kedvezõt-
len – fordulatot jeleztek.

Annak érdekében, hogy következtetése-
im alapos és átfogó képet adjanak az iraki
kurdok lehetõségeirõl, a politikai szféra
mellett megvizsgálom az elmúlt évek gaz-
dasági és biztonsági trendjeit is, kiemelve
az egyes hatalmi csoportok – olykor egybe-
vágó, olykor ütközõ – érdekeit, a megoldat-
lan problémákat, valamint a 2011-re racio-
nálisan prognosztizálható konfliktusokat.

A politikai lehetõségstruktúrák
változása (1991–2010)

Az Észak-Irakban élõ kurdok helyzete 1991-
ben, 2003–2005-ben, illetve 2009–2010-
ben jelentõs mértékben, minõségileg vál-
tozott meg. (Ezeket az idõszakokat tekint-
hetjük egy-egy újabb állomásnak a kurd
nemzeti-etnikai identitás kialakulásában
is.) Az elsõ két esetben a kurd elitcsopor-
tok profitáltak az átalakuló lehetõségstruk-

túrákból, sõt, 2005-ben „túlnyerték magu-
kat” a regionális és nemzeti választásokon,
és az így kialakított föderális államszerve-
zet és az arányos politikai képviselet lehe-
tõséget biztosított számukra, hogy megszi-
lárdítsák a Kurdisztáni Regionális Kor-
mányzatot. 2005-öt követõen azonban
számos megoldatlan probléma maradt,
amelyek azóta is feszültséget és konfliktu-
sokat generálnak mind a regionális és köz-
ponti hatalom, mind a helyi etnikai és vallá-
si csoportok között. Ilyen például a vitatott
hovatartozású területek kérdése (Ninive,
Kirkuk és Dijála kormányzóságokban), a
belsõ menekültek és kitelepítettek, illetve a
visszatérõ lakosság (kurd–arab etnikai)
konfliktusa, valamint a Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzat területén, vagy a vitatott
területeken található nyersanyagok és az
ezekkel kapcsolatos bevételek (olajkiter-
melés és export) elosztásának kérdése.
2009–2010-ben a kurdok számára kedve-
zõtlenül változtak a belpolitikai viszonyok,
aminek következtében az etnikai konfliktus
tovább erõsödött, törés keletkezett a kurd
elitcsoportok eddigi hozzávetõleges belsõ
egységében, és így csökken(het) a lehetõ-
ségek kihasználásának képessége.

Az 1988–1991-es idõszak – az al-Anfál
hadjárat majd az azt követõ humanitárius
válság, illetve az 1991. március 4. és ápri-
lis 5. közötti észak-iraki kurd felkelés és az
azt követõ menekültválság – testesítette
meg az iraki kurdok fegyveres állami el-
nyomásának tetõpontját a baaszista re-
zsim által. Ahogy Romano értékelte a „kiin-
dulási” helyzetet: „Az egységes totalitárius
rezsim által ilyen elnyomással szembesül-
ve, minden belsõ szövetséges elitcsoport-
tól megfosztva, és a nemzetközi közösség
által magukra hagyva úgy tûnt, hogy a le-
hetõségstruktúrák már nem lehetnek ked-
vezõtlenebbek az iraki kurdok számára.”
Ebbõl a megállapításból kiindulva ezt az
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idõszakot referenciapontként kívánom al-
kalmazni annak érdekében, hogy az 1991-
et követõen kialakuló új lehetõségstruktú-
rák értelmezhetõek legyenek.

Az 1990-es évek legfontosabb eredmé-
nye kétségkívül a területi autonómia megte-
remtésének igényén alapuló egységesebb
kurd identitás megteremtése volt, amely a
kurd társadalom autonóm intézményeken,
oktatáson és a társadalmi-gazdasági infra-
struktúra fejlesztésén keresztül megvalósuló
modernizációjával mehetett végbe. Ezek az
eredmények, illetve maga a képesség, hogy
az észak-iraki régió romokban heverõ inf-
rastruktúráját részben önerõbõl, részben
külföldi segélyekbõl sikerült jórészt újjáépíte-
ni, megteremtették az alapot egy kurd regio-

nális kormányzat létrehozásához és a de
facto autonómiához. E lehetõséget azonban
az ENSZ BT 688.  számú határozata által lét-
rehozott északi (Dahuk és Erbil kormányzó-
ságokat lefedõ) repüléstilalmi zóna, és az ott
folyó Provide Comfort és Northern Watch
nemzetközi légtér-ellenõrzési mûveletek biz-
tosították. Így a Kurdisztáni Hazafias Unió
(PUK) és a Kurdisztáni Demokrata Párt
(KDP) tradicionális elitcsoportjai kihasznál-
hatták az öbölháború után kialakuló lehetõ-
ségstruktúrákat.

A kurd politikai erõk 1991-ben csatlakoz-
tak az Egyesült Államok által támogatott,
iraki ellenzékieket tömörítõ Iraki Nemzeti
Kongresszushoz, és megengedték, hogy
az kurd területen mûködjön. Létrehozták

17

Az iraki kurdok politikai lehetõségstruktúráinak értékelõ áttekintése 
az 1991-et megelõzõ idõszaktól 2010-ig

TTéénnyyeezzõõ// IIddõõsszzaakk 11999911 eellõõtttt 11999911––22000033 22000044––22000055 22000099––22001100
AAzz iinnttéézzmméénnyyeessíítteetttt
ppoolliittiikkaaii rreennddsszzeerr
rreellaattíívv nnyyiittoottttssáággaa
vvaaggyy zzáárrttssáággaa 

((11))

Az intézményesített
politikai rendszer
zárt, a kurdoknak
nincs politikai ér-
dekképviselete.

Az intézményesített
politikai rendszer
zárt, párhuzamos
kurd regionális in-
tézmények jönnek
létre.

Az intézményesített
politikai rendszer
nyitott, a kurdok fe-
lülreprezentáltak a
választásokon.

Az intézményesített
politikai rendszer
nyitott, a kurdok
arányosan repre-
zentáltak a válasz-
tásokon.

AAzz eelliittccssooppoorrttookk
ppoozzíícciióójjáánnaakk ssttaabbii-
lliittáássaa 

((22))

A hagyományos
kurd elitek nem ve-
hetnek részt a nem-
zeti politikában.

A hagyományos
kurd elitek nem ve-
hetnek részt a nem-
zeti politikában.

A hagyományos
kurd elitek teljes
részvétele a nem-
zeti politikában.

Új kurd elitcsopor-
tok. Mindkét elit-
csoport teljes rész-
vétele a nemzeti
politikában. 

„„SSzzöövveettssééggeess”” eelliitt
ccssooppoorrttookk jjeelleennllééttee

((33))

A síita elit közvetett
szövetséges a Husz-
szein-rezsim ellen.

Nincs belsõ szövet-
séges.

Ideiglenes Koalíci-
ós Hatóság (CPA).

Irakban állomásozó
amerikai erõk.

AAzz áállllaamm hhaajjllaannddóó-
ssáággaa ééss kkééppeessssééggee
aazz eellnnyyoommáássrraa

((44))

Teljes elnyomás és
fegyveres agresz-
szió az államhata-
lom részérõl.

Az államhatalmat
korlátozzák az ENSZ
BT határozatai.

Megkezdõdik az ál-
lamépítés, nincs ál-
lami elnyomás vagy
erõszak.

Folytatódik az állam-
építés, nincs állami
elnyomás vagy erõ-
szak.

NNeemmzzeettkköözzii vvaaggyy
kküüllffööllddii ttáámmooggaattááss
aazz áállllaamm vvaaggyy eelllleenn-
zzéékkii ccssooppoorrttookk iirráá-
nnyyáábbaann 

((55))

Nincs rendszeres
külföldi állami tá-
mogatás. A szom-
széd államok kurd
lakosságának tá-
mogatása.

Az ENSZ védelme
és az Egyesült Álla-
mok támogatása a
Huszein-rezsim el-
lenében.

Az USA támogatása
a stabilizáció érde-
kében. Török, iráni,
szíriai ellenállás a
Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzattal
szemben.

Az USA támogatása
a stabilizáció érde-
kében. Török, iráni,
szíriai ellenállás a
Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzattal
szemben.
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regionális kormányzati szerveiket, és
1992. május 19-én regionális választást
tartottak a Kurdisztáni Nemzetgyûlésbe,
ahol a két vezetõ párt 50-50, az asszír ki-
sebbség négy, a keresztény kisebbség
egy helyet kapott. 1992. október 2-án a
nemzetgyûlés elfogadta „a felszabadított
iraki régióban” létrehozandó Kurdisztán
Szövetségi Állam terveit, és tárgyalásokat
kezdett ez ügyben a központi kormánnyal.

Ekkor azonban még sem a külsõ, sem a
belsõ feltételek nem voltak megfelelõek
ilyen lépés megtételéhez. Az Irakkal szem-
ben bevezetett gazdasági ENSZ-szankci-
ók és a Bagdad által a kurd régióval szem-
ben kialakított gazdasági blokád a kurd
elitcsoportokat és lakosságot, amely a
szûkös olajexport és élelmiszerellátás mi-
att évekig szinte kizárólag a csempészetre
támaszkodhatott, rendkívül nehéz helyzet-
be hozta, ami 1994 áprilisától polgárhábo-
rúba torkollt. A polgárháborúba 1996-ban
a kormányerõk, 1997-ben pedig török re-
guláris erõk is beavatkoztak, ami ismétel-
ten az 1990-es évek eleji állapotokat idéz-
te elõ. Ez az idõszak azonban nem múlt el
minden tanulság nélkül: 1998-ban Dzsalál
Tálibáni (PUK) és Maszúd Barzáni (KDP)
amerikai közvetítéssel aláírták a washing-
toni nyilatkozatot, ami az együttmûködés
útjára terelte a belsõ konfliktust. Az 1997-
ben beindított Olajat élelmiszerért program

a gazdasági helyzeten is javított, amelynek
értelmében az állami olajbevételek 13%-át
a kurd régiónak kellett juttatni. Az együtt-
mûködés akkor állt helyre teljesen, amikor
2002. október 5-én újra összeült a
Kurdisztáni Nemzetgyûlés. Ezt követõen a
kurdok számítottak az Egyesült Államok el-
sõ számú szövetségesének Irakon belül,
ami kivételes lehetõségeket biztosított
2003-ban és azt követõen.

Mivel 2003-ban a török parlament eluta-
sította az észak-iraki front megnyitását, a
régióban a kurd irreguláris erõk jelentették
a megoldást: elûzték a kormányerõket az
északi nagyvárosokból – a pesmergák
szabadították fel Kirkukot és Moszult –, és
biztosították az átmenet stabilitását. A va-
lódi eredmény az volt, hogy a koalíciós
erõk elismerték és elfogadták Szulejmánia,
Erbil és Dahuk kormányzóságok teljes, va-
lamint Dijála, Kirkuk és Ninive részleges
kurd fennhatóságát.

Minõségi elõrelépést jelentett a politikai
érdekképviselet megteremtése. Az átme-
netet felügyelõ Ideiglenes Koalíciós Ható-
ság (CPA) melletti 25 fõs tanácsadó testü-
letben, az Iraki Kormányzótanácsban
(IGC) öt kurd vezetõ képviseltette magát.
Ennek kiemelkedõ jelentõsége volt, mert a
CPA dolgozta ki Irak „ideiglenes alkotmá-
nyát”, az Átmeneti Közigazgatási Törvényt
(TAL), így a kurd igények jelentõs súllyal
jelenhettek meg e tárgyalásokon. A TAL
2004. március 8-i elfogadása egyben a
Kurdisztáni Regionális Kormányzat de jure
létrejöttét is jelentette, s vele jelentõs auto-
nóm jogokat.

A kurd vezetõknek egyértelmû céljaik vol-
tak a tárgyalások során: fenn kívánták tarta-
ni kivívott autonómiájukat, sõt kiterjeszteni
azt további kurd többségû területekre, bele-
értve azokat is, amelyeket Szaddám
Huszein arabosító politikája formált át arab
többségûvé, valamint arányos szerepet kí-
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Az ENSZ BT 986. és 1153. számú határoza-
tai értelmében Bagdad csak korlátozott
mennyiségû kõolajat exportálhatott, melynek
jövedelme egy központi bankszámlára ke-
rült, és 54%-át kötelezõen élelmiszerre és
gyógyszerre, 13%-át pedig a „kurd autonóm
területre” költötték. 1997 és 2003 között, ami-
kor az Olajat élelmiszerért-program véget
ért, Irak olajbevétele becslések szerint elérte
a 64,2 milliárd dollárt, amelybõl mintegy 8,4
milliárd dollárt biztosítottak Kurdisztán szá-
mára, ahol ennek hatására láthatóan javultak
a szociális és gazdasági viszonyok.
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vántak kapni a központi kormányzatban is.
2004. február 13-án Rouzs Núri Savajsz
(Roush Nouri Shaways), a Kurdisztáni Nem-
zetgyûlés szóvivõje terjesztette be azt az
ideiglenes alkotmányra vonatkozó javaslat-
csomagot, amit „kurd fejezetként” ismer-
nek, és a kurd igények legszélesebb körét
tartalmazta. A TAL végül csak a mérsékelt,
racionális igényeknek adott teret, jelentõs,
de nem korlátlan autonóm jogokkal ruházva
fel a Kurdisztáni Regionális Kormányzatot.

A TAL megteremtette valamennyi etnikai
és vallási csoport arányos politikai képvi-
seletének lehetõségét és hatalommegosz-
tását, valamin Irak föderális, pluralista, de-
mokratikus berendezkedését (4. cikkely).
Ugyancsak deklarálta az ország multietni-
kus jellegét, és a kurdot az ország egyik hi-
vatalos nyelvévé tette (7/B, illetve 9. cik-
kely). Alapvetõ jelentõségû volt az 53/A
cikkely, amely a Kurdisztáni Regionális
Kormányzat, valamint autonóm közigazga-
tási szerveinek, regionális végrehajtó, tör-
vényhozó és bírói hatalmának létrehozásá-
ról rendelkezett. Erõsítette a kurdok jogkö-
reit pénzügyi, katonai és rendvédelmi kér-
désekben, és legalizálta a pesmerga milí-
cia fennmaradását (54/A cikkely). Ezen túl-
menõen azt is sikerült elérni, hogy a TAL
„vétójogot” adott az állandó alkotmány
majdani elfogadásával (vagy megváltozta-
tásával) kapcsolatban bármely három kor-
mányzóságnak, ahol a lakosság kétharma-
da ellenzi azt. Ez a három kurd többségû
kormányzóságra tekintettel gyakorlatilag
lehetetlenné tette, hogy olyan alaptörvényt
fogadjanak el, amely a kurdokra nézve
elõnytelen (61/C cikkely).

A politikai mozgástér azonban a 2005-ös
választásokon tágult ki igazán azáltal,
hogy a kurd politikai pártok koalíciója a
szunnita választási bojkott miatt felülrepre-
zentált képviseletre tett szert. A január 30-i
választásokon 58%-os választói részvétel

mellett a kurd választási szövetség a par-
lamenti helyek 29,8%-át szerezte meg
(a 275-bõl 82-t), míg a kurdok társadalmon
belüli aránya a hivatalos becslések felsõ
határa szerint sem haladta meg a 20%-ot.
Emellett Dzsalál Tálibánit 2005. április 7-én
Irak elnökévé választották, és több minisz-
teri posztot is kurd politikusok kaptak meg,
ami javította tárgyalási pozícióikat a köz-
ponti kormányzattal szemben is.

A kormányzósági választások hasonló
sikert hoztak, mégpedig a vegyes lakossá-
gú, vitatott hovatartozású területeken:
Ninivében a szavazatok 76, Kirkukban 63
százalékát szerezték meg a kurd jelöltek,
jelentõsen megnövelve érdekérvényesítési
lehetõségüket e kormányzóságokban.
A helyi szinten megnövelt politikai hatalom
ahhoz is hozzájárult, hogy a következõ
években fokozzák a korábban kitelepített
kurd lakosság visszatérését a vitatott terü-
letekre. Az etnikai arányok ilyen módon tör-
ténõ megváltoztatása akkor bír majd jelen-
tõséggel, amikor e területek hovatartozá-
sáról népszavazás fog dönteni.

A kurd elitcsoportok egységes fellépése
kifizetõdõ volt a 2005. június 12-i regioná-
lis választásokon is: a 111 fõs Nemzetgyû-
lésben 104 helyet a KDP–PUK közös lista
szerzett meg. Maszúd Barzánit a Kurdisz-
táni Regionális Kormányzat elnökévé vá-
lasztották, mindez pedig stabil, együttmû-
ködõ és sikeres politika lehetõségét vetített
elõre. Ráadásul az addig elért eredménye-
ket megszilárdította az október 15-i alkot-
mányos népszavazás, ugyanis 66%-os vá-
lasztói részvétel mellett a szunniták ellen-
szavazatai sem bizonyultak elegendõnek
ahhoz, hogy a TAL kurdok számára elõ-
nyös rendelkezéseit ne rögzítsék az alkot-
mányban.

A januári választás és a népszavazás si-
kere után a szunniták felújuló politikai rész-
vételével természetszerû visszaesésnek
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kellett következnie decemberben. Mivel a
szunnita közösségek politikai részvétele
szükséges volt bármilyen stabil állambe-
rendezkedés és hatalommegosztás kiala-
kításához, az Egyesült Államok döntõ be-
folyást gyakorolt a megbékélési folyamat-
ra. Így azonban a korábbi „aránytalan”
kurd befolyásnak is csökkennie kellett, kü-
lönösképpen a regionális választásokon.
A 2005. december 15-i nemzeti törvényho-
zási választásokon ennek megfelelõen
75%-os részvétel mellett a parlamenti he-
lyek 21,1%-át (a 275-bõl 58-at) szerezték
meg a kurd jelöltek, ami már megfelelt az
Irak lakosságán belüli arányuknak. A regi-
onális választáson pedig – a vegyes lakos-
ságú területeken, melyek szunnita lakosai
ezúttal már bekapcsolódtak a szavazásba
– egyes helyeken 20%-kal is csökkent a
kurdok támogatottságának aránya. Külö-
nösen érzékeny volt ez a veszteség Ninive
(-19%), Kirkuk (-5%) és Dijála (-5%) kor-
mányzóságokban.

A kedvezõtlen események 2007 végén
folytatódtak azáltal, hogy a Kurd Munkás-
párt (PKK) törökországi támadásai miatt
megnövekedett a feszültség Törökország-
gal. Mivel a PKK fegyveresei kurd fennha-
tóság alatt álló észak-iraki területeket
használtak menedékként és utánpótlási
bázisként, a török kormány azonnali cse-
lekvést követelt a kurd regionális kormány-
zattól, az iraki kormánytól és az Egyesült
Államoktól, amit a török reguláris és külön-
leges erõk többszöri betörése követett a
határtérségben. Az instabilitást növelte a
fokozódó szektariánus erõszak is, ami
csak az USA csapaterõsítése, a surge elõ-
rehaladtával csökkent 2008-ban.

A biztonság terén tapasztalható negatív
trendek a kurdok lehetõségstruktúráit is
érintették. Azt követõen, hogy alapvetõ po-
litikai céljaikat elérték és igényeiket jelentõs
mértékben teljesítették, rövid távú céljuk az

lett, hogy megakadályozzák a szektariánus
és etnikai erõszak terjedését és eszkaláci-
óját Észak-Irakban. Mivel a Regionális Kor-
mányzat dél felõl mindenhol vitatott hova-
tartozású, vegyes lakosságú területekkel
határos, amelyeken igen heves volt az erõ-
szak, létfontosságú volt Iraki Kurdisztán
belsõ stabilitásának megõrzése.

A politikai lehetõségek tovább szûkültek
azzal, hogy 2009-ben belsõ kurd ellenzék
alakult. A Gorrán –  vagy Mozgalom a Vál-
tozásért – többnyire fiatal, iskolázott városi
kurdokat tömörít, és korrupcióellenes, va-
lamint a hagyományos kurd elit, a KDP és
a PUK hatalommonopolizálása ellen fellé-
põ politikát, valamint a központi kormány-
zattal folytatott együttmûködõbb politikai-
célokat hirdetett. Az új tömörülés bizonyos
mértékben épít a PUK soraiban bekövet-
kezett törés miatt onnan átlépõ politikusok-
ra is, így 25%-os támogatottságot elérve a
2009. július 25-i kurdisztáni regionális vá-
lasztásokon egyértelmû kihívóként jelent
meg a hagyományos kurd politikai elitcso-
portokkal szemben.

A közeledõ iraki parlamenti választás je-
lentõs mértékben a rivális kurd pártok verse-
nyét is jelenti majd, amint a Kurdisztáni Re-
gionális Kormányzat bagdadi képviseletéért
küzdenek egymással, mutattak rá elemzõk a
megbomló belsõ kurd politikai egységre
2010 tavaszán. Végül a KDP–PUK Kurdisz-
táni Szövetséggel szemben induló „kurd
ellenzéki pártok” 14 helyet szereztek az
iraki parlamentben, míg a hagyományos
kurd politikai elit tagjai 43-at (a korábbi 53-
hoz képest). Emellett a Kurdisztáni Iszlám
Unió további négy, a Kurdisztáni Iszlám
Csoportosulás pedig két parlamenti helyet
szerzett. Egyértelmûen megfigyelhetõ tehát
az alternatív kurd politikai szereplõk térnye-
rése, ami különösen a tekintetben hordoz
veszélyeket magában, hogy e frakciók nem
kívánnak szervesen együttmûködni, sõt sok

20



BIZTONSÁGPOLITIKA

esetben kifejezetten elhatárolódnak a
KDP–PUK-koalíciótól, gyengítve a Regioná-
lis Kormányzat érdekérvényesítési pozíció-
ját. Ráadásul 2010-ben a parlamenti képvi-
selõk számát a korábbi 235-rõl 325-re emel-
ték, így arányaiban a kurdok reprezentáció-
ja tovább csökkent (15%-ra a kezdeti, 2005.
januári 29,8%-ról). 

2010-re tehát a politikai lehetõségek re-
latív módon szûkültek 2005-höz képest.
A vizsgált elemzési szempontok tekinteté-
ben megvalósult a kurdok arányos politikai
képviselete, és létrejöttek, majd megszilár-
dultak a föderális autonóm intézményrend-
szer elemei. Megindult azonban egy belsõ
fragmentálódási folyamat, ami rontotta a
kurdok lehetõségeit nemzeti és kormány-
zósági szinten is. Az amerikai erõk jelenlé-
te és politikai nyomásgyakorlása továbbra
is biztosítja az együttmûködést a központi
és regionális kormányzat, valamint a politi-
kai, etnikai, vallási csoportok között. Annak
ellenére, hogy a szomszédos országok
„gyanakvása” az autonómia miatt nem fog
változni, a legnagyobb kockázatot mégis a
belsõ, rendezetlen vitás kérdések jelentik:
az erõforrások, a vitatott területek, a biz-
tonsági erõk feletti ellenõrzés kérdései.

Gazdasági lehetõségek

A politikai hatalom biztosítása és az auto-
nóm intézmények kialakítása önmagában
még közel sem biztosítja a régió stabilitá-
sát – ahhoz megfelelõ erõforrások kelle-
nek. Az eddig alkalmazott politikai lehetõ-
ségstruktúrákhoz hasonlóan az iraki kur-
dok gazdasági lehetõségeit is értékelhet-
jük három tényezõ mentén:

– az erõforrásokhoz (elsõsorban az iraki
kõolajkincshez) való hozzáférés;

– a piacokhoz való hozzáférés;
– külföldi tõkebefektetések.

Bár a gazdasági folyamatok komplexitá-
sa további specifikus, a gazdasági növe-
kedésre vonatkozó mutatók elemzését is
indokolttá tenné, ezt a hiteles, részletes és
az egyes trendek kimutatásához szüksé-
ges idõtávra visszamenõleg rendelkezésre
álló adatok hiánya nem teszi lehetõvé.
E három kiemelt tényezõ azonban megha-
tározó szerepet játszik a régió stabilitásá-
nak megteremtésében.

A tét önmagában is jelentõs: Irak bizonyí-
tott kõolajtartalékai meghaladják a 115 mil-
liárd hordót, ami a világ ismert kõolajkész-
letének legalább 11%-a; ám egyes becslé-
sek a 200 milliárd hordót valószínûsítették
már a háborút megelõzõen is. E készletnek
csak töredéke, mintegy kétmilliárd hordó
kõolaj található a Kurdisztáni Regionális
Kormányzat jelenlegi területén – a vitatott
hovatartozású területekkel együtt (Kirkuk
központtal) ez a mennyiség azonban az
iraki kõolajkincs 20%-ára emelkedne, jelen-
tõs erõforrást adva a kurdok kezébe.

A kõolajhoz való hozzáférést éppen
ezért már az ideiglenes alkotmány is ren-
dezni kívánta addig, amíg megszületik a
nemzeti szénhidrogéntörvény a feltárás,
fejlesztés, kitermelés és export jogairól
(ami átfogóan a mai napig nem történt
meg). A TAL 25/E cikkelye úgy rendelke-
zett, hogy az ország területén található
minden erõforrás az iraki nép tulajdona, és
az ezekbõl származó jövedelembõl min-
den régió, illetve kormányzóság népes-
ségével arányos mértékben részesül.
Ugyanezt a megfogalmazást az Alkotmány
109. cikkelye is átvette, azaz a kurdok a hi-
vatalosan nyilvántartott 17%-os lakossá-
gon belüli arányuknak megfelelõen része-
sednek minden központi számlára befolyó
jövedelembõl. A vitát azonban nem ez, ha-
nem a saját fennhatóság alatt Észak-Irak-
ban kitermelhetõ kõolaj jelenti, amelynek
exportpartnereirõl és útvonaláról – élve ki-
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terjedt autonóm jogaival – átfogó, közpon-
ti szabályozás híján a regionális kormány-
zat dönt.

Ennek érdekében a Kurdisztáni Nemzet-
gyûlés már 2007. augusztus 6-án elfogad-
ta regionális olaj- és gáztörvényét, majd
szeptember 9-én megkötötte az elsõ kiter-
melési szerzõdést a Hunt Oil Companyvel
a Dahuk körzetében fellelhetõ kõolajkincs
feltárásáról. A kurdisztáni olajipari fejleszté-
sekbõl származó bevételeket a Regionális
Kormányzat természetesen az Alkotmány
és az új olaj- és gáztörvény szellemében
következetesen 17:83 arányban megoszta-
ná az irakiakkal is. Mindezt Bagdad nem
csupán vitatta, hanem kifejezetten jogsér-
tõnek tartotta. Ennek ellenére a Regionális
Kormányzat 2010 végéig 37 feltárási és ki-
termelési szerzõdést kötött 40 nemzetközi
vállalattal, és beszámolók szerint napi 150
ezer hordó exportkapacitással bír.

Az erõforrások mellett a piacokhoz való
hozzáférés is lényeges eleme az együtt-
mûködésnek. A vitatott helyzet miatt
ugyanis export csak 2009. június 1-jétõl
októberig folyt napi 40-60 ezer hordó ka-
pacitással, amikor a központi és regionális
kormányzat közötti költség-elszámolási vi-
ták miatt megszakadt, és láthatóan a tár-

gyalások is holtpontra jutottak. Több mint
fél évig tartott, mire sikerült innen elmoz-
dulni: az iraki parlament 2010. május 19-én
fogadta el az északi mezõkrõl történõ kiter-
melést engedélyezõ törvényt. December-
ben az újonnan kinevezett olajügyi minisz-
ter, Abdul Karím Luaibi pedig ismét tár-
gyalni kezdett kurd partnereivel, és a kö-
zös érdekek mentén megegyezésre jutot-
tak: a regionális kormányzat exportálhat
kõolajat azokkal a partnereivel, amelyekkel
élõ szerzõdése van, de kizárólag a nemze-
ti vezetékrendszeren keresztül, így minden
fél nyer a megállapodáson. A jóváhagyást
2011. január 24-én a kurd regionális kor-
mányzat is megadta, így február elején is-
mét megindulhatott az export.

A további sikeres együttmûködés záloga
a pénz. Tekintettel arra, hogy Irak a közel-
jövõben drasztikusan növelni kívánja kiter-
melését és exportját, minden félnek alap-
vetõ érdeke, hogy e gyümölcsözõ iparág-
ban zavartalan maradjon a kereskedelem.
Eltúlzott optimizmusra ugyan a jelenlegi
megállapodás nem ad okot, hiszen a vita-
tott hovatartozású területek olajtartalékairól
értelemszerûen nem rendelkezik, de még-
is egy kulcsterületen indítja be az együtt-
mûködést, ami nagymértékben hozzájárul
a régió stabilitásához.

A stabilitást növelhetik a nemzetközi be-
fektetések is – mint ahogy a nemzetközi
befektetések is csak elfogadható kockázat
mellett, relatív stabil régióba érkeznek.
Az általános nemzetközi érdeklõdésen túl
azonban kifejezetten a török befektetések
növelhetik a stabilitást, mivel ugyancsak
közös gazdasági érdekeket teremtenek.
Míg Iraki Kurdisztán az újjáépítéshez és
fejlesztéshez szükséges tõkét nyer, addig
a török fél közvetett módon fokozza a tér-
ségben befolyását, és nagyobb mérték-
ben tudja ellenõrzése alatt tartani a határ
déli oldalán folyó eseményeket is.
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2011-re az iraki kõolajexport 40%-os – a
2010-es napi 2,6 millióról 3,6 millió hordóra
történõ – növelése a cél. Ezen túlmenõen a
középtávú cél 2014-re a napi 4,5 millió hor-
dós export elérése. Eközben az elmúlt évben
többek között osztrák, dán, brit, svéd és dél-
koreai küldöttségek tárgyaltak befektetési le-
hetõségekrõl Iraki Kurdisztánban, és eddig
18 ország nyitott különbözõ szintû diplomáci-
ai vagy magas szintû üzleti képviseletet. Tö-
rökország Bászrában, Erbilben és Moszulban
nyitott konzulátusokat 2009–2010-ben, 2011.
március 31-én pedig történelmi látogatásra
került sor: Erdogan török miniszterelnök
Maszúd Barzanival közösen nyitotta meg a
török befektetésbõl épülõ új nemzetközi repü-
lõteret Erbilben.
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Valamilyen befektetésben országszerte
117 török vállalat vesz részt, a két ország
közötti kereskedelem értéke pedig megha-
ladta a hétmilliárd dollárt. Ankara tervei sze-
rint ez öt éven belül elérheti a 20-25 milliárd
dollárt is. Az észak-iraki török befektetések
2010 júliusában meghaladták a 620 millió
dollár értéket (a régió 4 milliárd dollárra be-
csült külföldi összbefektetésének 15%-át),
ami igazán a török tulajdonú befektetések
arányában jelentõs: a régió 1217 vállalatá-
nak 60%-a török kézben volt. A növekvõ be-
fektetéseknek köszönhetõen 2010-ben a
Kurdisztáni Regionális Kormányzat terüle-
tén zajló újjáépítés és fejlesztés értéke pe-
dig az elmúlt években elérte a 815 millió
dollárt. A 2007-es határ menti hadmûvele-
tek óta az Európától mindinkább a Közel-
Kelet felé forduló török külpolitika tehát tu-
datos stabilizációs eszközévé tette a befek-
tetés-politikát Észak-Irakban.

Összességében a gazdasági lehetõsé-
gek terén a kölcsönös elõnyöket szem elõtt
tartó és együttmûködésen alapuló fejlemé-
nyek a kõolaj-kitermelés és -export tekinte-
tében egyaránt jobb lehetõségeket és na-
gyobb mozgásteret biztosítanak a kurdok-
nak 2011 elején, mint korábban bármikor.
A közös érdekek kihasználása mind a köz-

ponti kormányzat, mind a török fél számá-
ra a stabilitás és ellenõrzés elõnyét rejti
magában, míg a kurd régió számára bizto-
sított a helyreállításhoz és fejlõdéshez
szükséges anyagi háttér.

A stabilitás esélye

Egy olyan polgárháborútól sújtott ország-
ban, mint Irak, céltalan biztonságról be-
szélni a fogalom koncepcionális értelmé-
ben, és félrevezetõ eredményekre jutha-
tunk, ha „mutatókkal mérhetõ” biztonsági
helyzetet kívánunk vázolni és értékelni. Ép-
pen ezért elemzésemet nem a „biztonsági
helyzet” bemutatásával kívánom lezárni,
hanem a már áttekintett – politikai-hatalmi
és gazdasági – tényezõcsoportokat kiegé-
szítve a stabilitás megteremtésének, fenn-
tarthatóságának trendjeit foglalom össze
az iraki kurdok szemszögébõl.

Iraki Kurdisztán stabilitására a biztonság
szempontjából négy szereplõ interakciója
fejt ki közvetlen hatást: a kurd biztonsági
erõk (pesmerga (katonai erõ), zereváni
(rendvédelmi erõ), aszájes (belbiztonsági
erõ) és parasztin/zenjári (hírszerzés), más
milíciák és fegyveres csoportok, az iraki
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Az iraki kurdok gazdasági lehetõségeinek változása 
kétéves idõszakokban az autonóm régió létrehozását követõen

Gazdasági llehetõségek 22000055 22000077 22000099 22001111

EErrõõffoorrrráássookkhhoozz vvaa-
llóó hhoozzzzááfféérrééss 

((11))

Az Alkotmány értel-
mében 17%-os ré-
szesedés a bevéte-
lekbõl. Nincs meg-
felelõ szabályozás.

Az Alkotmány értel-
mében 17%-os ré-
szesedés a bevéte-
lekbõl. Kurdisztáni
olaj- és gáztörvény
(vitatott).

Az Alkotmány értel-
mében 17%-os ré-
szesedés a bevéte-
lekbõl. Kurdisztáni
olaj- és gáztörvény
(vitatott).

Az Alkotmány értel-
mében 17%-os ré-
szesedés a bevéte-
lekbõl. Központi sza-
bályozás (2010), köl-
csönös együttmûkö-
dés.

PPiiaaccookkhhoozz vvaallóó hhoozz-
zzááfféérrééss ((22))

Nincs kõolajexport. Nincs kõolajexport. Kõolajexport négy
hónapon át.

Februártól újraindu-
ló kõolajexport.

KKüüllffööllddii ttõõkkeebbeeffeekk-
tteettéésseekk 

((33))

Alacsony intenzitá-
sú újjáépítés.

Fokozódó újjáépí-
tés, arab vállalatok.

Fokozódó újjáépí-
tés és fejlesztés, tö-
rök vállalatok.

Fokozódó újjáépítés
és fejlesztés, nem-
zetközi vállalatok is.
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„nemzeti” biztonsági erõk, valamint a kül-
földi katonai erõk, melyeket a korábbiakhoz
hasonlóan a kurd regionális autonómia lét-
rejöttét követõ idõszakban értékelek.

A 2003-as mûveletekben és azt követõen
a közvetlen pártirányítás alatt álló
PUK–KDP pesmerga fegyveresek az
egyetlen szervezett haderõként meghatá-
rozó szerepet játszottak a régió stabilitásá-
nak fenntartásában. Kiemelkedõ eredmény
volt a kurdok részérõl, hogy a vallási-etnikai
erõszakba süllyedõ országban sikerült
fenntartani a relatív stabilitást Észak-Irak-
ban, ahol számszerûleg is kevesebb táma-
dás, merénylet és összecsapás történt, és
a lakosság biztonságpercepciója is jelentõ-
sen jobb volt, mint bármely más régióban.
Így történhetett, hogy a TAL, majd az Alkot-
mány tárgyalásai során amerikai támoga-
tással a kurd milíciák azután is fennmarad-

hattak, amikor a többit betiltották és felosz-
latták (Irak Alkotmánya, 9. cikkely). 2006-
ban fogadta el a kurd törvényhozás a
pesmerga erõk integrálását az iraki had-
erõbe, de mivel nem szabta meg ennek
menetét, és azok a vezetõ kurd pártok köz-
vetlen irányítása alatt álltak, a gyakorlatban
csak 2009–2010-ben történt elõrelépés.

2010 januárjában jött létre az elsõ integ-
rált szervezetû Pesmerga Regionális Õr-
dandár, amit márciusban további három
követett. Dzsafar Musztafa Ali, a Kurdisz-
táni Regionális Kormányzat „pesmerga-
ügyi minisztere” pedig elérte, hogy a ko-
rábbi pártirányítás helyett egységes veze-
tés alatt álló, összesen 90 ezer fõt kitevõ
reguláris katonai erõ közvetlenül a minisz-
térium irányítása alá kerüljön. Núri al-Máliki
miniszterelnök végül 2010. április 16-i le-
velében ismerte el, hogy a kurd dandárok
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az iraki haderõ részét képezik, és részt ve-
hetnek az USF–I által végzett kiképzési
programokban. Májusban hasonlóképpen
elismerték a kurd rendvédelmi erõk
(zereváni) legitimitását a regionális kor-
mányzat fennhatósága alatt (az Alkotmány
121. cikkelye értelmében), így ezek is be-
kapcsolódhattak az iraki rendõri erõk ki-
képzésébe.

Ezek a lépések teremtették meg a lehetõ-
séget, hogy – bizalomerõsítõ intézkedés-
ként is – kialakítsák az úgynevezett egyesí-
tett biztonsági architektúrát és intézkedé-
seket (Combined Security Architecture –
CSA; Combined Security Mechanisms –
CSM), melynek részeként a vitatott hovatar-
tozású területeken az amerikai, iraki és
kurd erõk közösen tervezik és hajtják végre
a járõrözést és mûveleteket, együtt mûköd-
tetik az ellenõrzõ és áteresztõ pontokat, és
megosztják a hírszerzési információkat. Ez
a megoldás egyúttal csökkentheti a helyi
lakosság bizalmatlanságát és fenyegetett-
ségérzését, így hatékony megoldásnak bi-
zonyulhat a stabilitás erõsítésében.

2010 második félévét ugyan a támadá-
sok – feltételezhetõen a szunnita csopor-
tok politikai részvétele következtében –
csökkenõ száma alapján az elmúlt öt év
legbékésebb idõszakának minõsítették,
ugyanakkor tisztán kell látnunk, hogy a ve-
gyes lakosságú területeken sem a bizton-
ság, sem a stabilitás jeleit nem fedezhetjük
fel. Kirkuk és Moszul térsége ma már Bag-
dad után a legveszélyesebb körzetek, ahol
a kurd, arab, turkomán etnikai csoportok, a
szunnita, jazidi és keresztény vallási fele-
kezetek és ezek különbözõ kombinációk-
ban kialakított fegyveresei, milíciái között
gyakorlatilag alacsony intenzitású polgár-
háború folyik, melynek meghatározó esz-
közét a merényletek jelentik.

Iraki Kurdisztán területe ehhez viszonyít-
va békés képet mutat, ahol a helyi fegyve-

res és rendõri erõk élvezik a relatíve homo-
gén kurd lakosság támogatását is. A be-
szivárgó lázadó/terrorista csoportok (elsõ-
sorban az Iraki al-Káida és a szúfi Dzsajs
Ridzsál al-Taríka al-Naksibandijja) tevé-
kenységét eddig sikerült visszaszorítani,
amit a robbantásos merényletek számának
csökkenése is jelez. A korábbi török és irá-
ni PKK-ellenes mûveletek a határtérség-
ben nem indítottak el jelenõs kurd mene-
külthullámot, nem okoztak infrastrukturális
károkat, de a jövõben még a konfliktus le-
hetõségét tartogatják. A stabilitást a 2007.
augusztus 7-én al-Máliki és Erdogan mi-
niszterelnökök által aláírt egyetértési me-
morandum, valamint a szeptember 28-án
a felek külügyminiszterei által elfogadott
terrorizmusellenes együttmûködésrõl szóló
megállapodás segíthetik elõ. Ezekben
megteremtették a lehetõséget, hogy ellen-
õrzött körülmények között, kölcsönös tájé-
koztatás mellett hajtsanak végre mûvelete-
ket a PKK fegyveresei ellen a határtérség
iraki oldalán, ahová bizonyos esetekben
török erõk is átléphetnek.

Az amerikai erõk Irakból történõ kivoná-
sának menetrendjét a 2008. november 17-
én aláírt egyezmény szabályozta, melynek
értelmében 2009-ben kivonták az amerikai
harcoló csapatokat az iraki városokból,
majd 2010 szeptemberétõl 50 ezer fõ alá
csökkent az amerikai erõk létszáma. A „tel-
jes” kivonás – tanácsadók, kiképzõk való-
színû maradása mellett – 2011 végén ese-
dékes, addig pedig az ISF erõinek mûve-
leti képességét, kiképzését és felszerelé-
sét kell a lehetõ legmagasabb szintre
emelni. A kivonás azonban mindenkiben
kételyt ébreszt, hiszen a jelenlegi politikai
rendszer az amerikai tanácsadók elképze-
lésein alapszik. Az elitcsoportok amerikai
közvetítéssel – sokszor amerikai nyomás-
gyakorlásra – tárgyalnak, amely mögött a
megfelelõ nyomatékot az országban állo-
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másozó amerikai katonák jelentik. A kur-
dok szempontjából egyértelmûen fõ politi-
kai-katonai szövetséges támogatása csök-
ken ezzel.

Összegzés

Elemzésemben három tényezõcsoportot
vizsgáltam meg Iraki Kurdisztán tekinteté-
ben az érintett szereplõk érdekeit, lehetõ-
ségeit értékelve a stabilitást erõsítõ, illetve
gyengítõ folyamatok azonosításának céljá-
val. A politikai lehetõségstruktúrákat vizs-
gálva jól láthatóvá vált, hogy az iraki kur-
dok cselekvési képessége az elmúlt két
évtizedben jelentõs fejlõdésen ment ke-
resztül a teljes elnyomástól és kiszolgálta-
tottságtól a de facto, majd a de jure auto-
nómia létrehozásáig. Az iraki politikai rend-
szer átalakítása során a hagyományos
kurd elitcsoportok – maximálisan kihasz-
nálva a regionális stabilitás megteremtésé-
ben rejlõ lehetõségeket – megteremtették
és megerõsítették a Kurdisztáni Regionális
Kormányzat politikai-intézményi, majd
gazdasági és katonai alapjait is.

Észak-Irak gazdasági lehetõségei az el-
múlt öt évben alakultak át: az autonóm kor-
mányzati hatalom alapján – a központi kor-
mányzattal fennálló érdekütközések elle-
nére – biztosították a stratégiai jelentõségû
kõolajhoz való hozzáférést, és 2011 elején
úgy tûnik, hogy a piacokhoz való hozzáfé-
rés (kõolajexport) is újra biztosítva van.
Az így várható bevétel a regionális újjáépí-
tés finanszírozását segíti, amit kiegészíte-
nek a kölcsönös gazdasági érdekeken ala-
puló, így a stabilitást erõsítõ külföldi – nö-
vekvõ mértékben török – befektetések.

A biztonsági helyzet Észak-Irakban trend-
szerûen jobb, mint az ország bármely más
régiójában, amiben szerepet játszanak a
2003 óta az amerikai erõkkel együttmûködõ

kurd milícia és belbiztonsági erõk. Ezek le-
gitimálása és az iraki „nemzeti” biztonsági
erõkbe történõ integrálása a bizalomerõsí-
tés fontos eszköze: a háromoldalú együtt-
mûködés a lakosság biztonságpercepcióját
a vitatott hovatartozású területeken is pozití-
van befolyásolja, és a beszivárgó fegyveres
csoportok elleni akciókat is hatékonyabbá
teszi. A 2007-ben tetõzõ határ menti katonai
mûveleteket követõen a török, iraki és kurd
fél által kialakított közös együttmûködés le-
het az eszköze annak, hogy ezt az érzékeny
problémát az eszkaláció veszélye nélkül
tartsák ellenõrzés alatt.

Az iraki kurdok szempontjából többnyire
pozitív fejlemények mellett több potenciá-
lis konfliktusforrás is fennmaradt, és újak is
kialakultak a közelmúltban. A legnagyobb
kockázatot 2011-ben a Kurdisztáni Regio-
nális Kormányzattal közvetlenül szomszé-
dos, vegyes lakosságú, vitatott hovatarto-
zású területeken dúló erõszak, a vallási-et-
nikai csoportok kölcsönös zaklatása, vala-
mint az etnikai arányok megváltoztatására
tett erõfeszítések jelentik. A belsõ határok
csak nemzeti konszenzussal és népszava-
zással változtathatók meg, ami alkotmá-
nyos kötelezettség ellenére (140. cikkely)
sem volt kivitelezhetõ az elmúlt években –
és az erõszak eszkalációjának elkerülése
érdekében várhatóan továbbra sem törté-
nik jelentõs elõrelépés e téren. A közösen
tevékenykedõ biztonsági erõk és egyes bi-
zalomerõsítõ intézkedések, valamint a
fegyveres csoportok, milíciák elleni haté-
kony fellépés mellett tervszerû, átlátható,
politikai tárgyalásokon alapuló egyeztetés
lehet a minimálisan szükséges alapja bár-
milyen rendezésnek.

Az ugyancsak jelentõs érdekütközéseket
magában rejtõ kõolaj-kitermelési és -export-
jogok terén jelenleg pragmatikus, a közös
haszonszerzést szem elõtt tartó együttmû-
ködés jeleit tapasztalhatjuk, ám mind a jö-
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vedelem-megosztás, mind a vitatott terüle-
teken (Kirkuk) található nyersanyagkincs
feletti ellenõrzés állandó konfliktusforrás
marad.

2011-nek a kurd lehetõségstruktúrákra
nézve legnagyobb kihívását egyértelmûen
az amerikai erõk tervezett kivonása jelenti.
Ezzel elveszítik legjelentõsebb szövetsége-
sük közvetlen támogatását, csökken a gaz-
dasági és katonai együttmûködésben ját-
szott amerikai közvetítõ és „kiegyensúlyo-
zó” szerep. A kurd politikai elitnek fenn kell
tudni tartania a már kialakított intézményi

struktúrákon belül a hatékony tárgyalási
pozíciókat, hogy a közös érdekek mentén
tudják becsatornázni a felek törekvéseit.

Mindezt úgy, hogy 2009 óta új politikai
érdekcsoportok jelentek meg, kihívást in-
tézve a tradicionális elitek ellen. Ez a fejle-
mény lehet a jövõre nézve a legkockázato-
sabb belsõ fejlemény a régióban, ha az
eddig hatékonyan mûködõ egységes kurd
fellépést megosztja, rontva az érdekérvé-
nyesítési lehetõségstruktúrákhoz való hoz-
záférést és azok rugalmas, hatékony hasz-
nálatának esélyét.                                
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