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Az európai, afrikai, ázsiai kontinens, valamint
három nagy civilizáció – az iszlám, a nyugati
és keleti kereszténység – találkozási pontjá-
nál fekvõ Mediterráneum határai a szakértõk,
politikusok közt vissza-visszatérõ viták tár-
gyát képezik. A szûkebb földrajzi kiterjedés
hívei a régiót szigorúan a Földközi-tenger
menti országokkal azonosítják. A többségi
vélemény a tágabb felfogás ama változatá-
ból indul ki, mely ide sorolja a Balkánt, a ke-
leti határt Jordániáig, a nyugatit pedig Mauri-
tániáig, Portugáliáig terjeszti ki. Európa szá-
mára a déli és keleti Mediterráneum (DKM)
népességi arányainak az elmúlt évtizedek-
ben végbement látványos változása, az eb-
bõl eredõ migrációs nyomás eleve biztonsá-
gi kockázati tényezõt jelent. J. Nagy László
adatai szerint a hidegháborús kor kezdetén
a szûkebb értelemben vett Mediterráneum
összlakosságának 65 százaléka (150 millió
fõ) élt Északon, 2000-ben már kevesebb,
mint a fele (201 millió fõ). A demográfiai elõ-

rejelzések szerint 2025-ben az összlakosság
(600 millió fõ) több mint 70 százaléka fog a
DKM-ben élni. Ennek a populációnak a túl-
nyomó többségét a 30 év alattiak teszik majd
ki. Ilyen demográfiai trendek mellett Európa
számára rendkívül fontos lenne, hogy az itte-
ni államok modernizációjában, a fenntartha-
tó fejlõdés feltételrendszerének kialakításá-
ban számottevõ elõrelépés történjék. Erre
azonban egyelõre nem sok az esély: többek
közt erre utal, hogy az amúgy is magas mun-
kanélküliségi szint stabilizálása legalább
hatszázalékos tartós növekedést feltételez,
melyet kevés itteni állam tud teljesíteni. 

A déli kapcsolatépítés kezdetei

E sokszínû térség geostratégiai jelentõsé-
gét a különbözõ hatalmi tényezõk a történe-
lem során már elég korán felismerték. A má-
sodik világháború után az Egyesült Álla-
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Az EU és a NATO szerepvállalása 
a Mediterráneumban

A geostratégiailag fontos helyen fekvõ Mediterráneum három nagy civili-
záció találkozási pontja. A térségben a nyugati világ két meghatározó tö-
mörülése a hidegháborús korszakban a stratégiai pozíciók megerõsítése
során elsõsorban a régió szövetségi rendszeren kívüli északi államainak a
struktúrákba való bevonására törekedett. A kapcsolati kör kiszélesítésére
a hetvenes évektõl az Európai Közösségek tett nem túl sikeres kísérletet.
A tanulmány fõleg a poszthidegháborús idõszakra fókuszál, amikor az EU
és a NATO egy szélesebb térségbeli kapcsolatrendszer felépítésével pró-
bálta a biztonsági kihívásokat csökkenteni, s a befolyását kiszélesíteni. Az
Euro-mediterrán Partnerség, a másik oldalon a Mediterrán Dialógus és
egyelõre az Öböl-térségre kiterjedõ Isztambuli Kooperációs Kezdemé-
nyezés azonban ez ideig nem hozta meg a várt eredményeket. Az elem-
zés úgyszintén kitér a Mediterráneum nyugati részén lévõ államokat tömö-
rítõ 5+5 dialógusra, a Mediterrán Fórum és az EBESZ szerepére. 
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moknak és szövetségeseinek térségbeli
politikai-katonai törekvései fõképp a Szov-
jetunió földközi-tengeri, közel-keleti térnye-
résének korlátozását, az itteni nyersanyag-
forrásokhoz való hozzáférést, a szállítási út-
vonalak biztosítását szolgálták. A Mediter-
ráneum kiemelt stratégiai jelentõségét jelez-
te az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
déli parancsnokságának alig egy évvel a
tömörülés megalakulása után történõ létre-
hozása. A déli szárny katonai megerõsíté-
sében kezdettõl fogva fontos szerepet ját-
szik az 1948-ban felállított 6. amerikai flotta,
melynek a Földközi-tenger a fõ mûködési
területe. A stratégiai célok realizálása szem-
pontjából jelentõs volt, hogy már az ötvenes
évek elején a tömörülés tagja volt négy
északi mediterrán állam (Franciaország,
Olaszország, Görögország, Törökország). 

A feltartóztatási politika jegyében az ötve-
nes években a térségben kísérletek történ-
tek olyan védelmi szervezõdések létrehozá-
sára, melyek a NATO-val is együttmûködés-
re léptek volna. Ezek azonban az arab or-
szágoknak a rossz emlékû gyarmati múlt-
ból, a közel-keleti konfliktus következmé-
nyeibõl eredõ fenntartásai miatt felemás
eredménnyel jártak. E lépések fõképp az
Egyesült Államok kezdeményezései voltak,
mely az 1956-os szuezi háborút követõen
nyugati részrõl egyértelmû vezetõ szerepet
töltött be a térségben. A NATO a DKM álla-
maival való kapcsolatépítésben ekkor nem
játszott érdemleges szerepet. 

A mediterrán együttmûködés fejlesztése
a római szerzõdés államai számára is ele-
inte az „északi körben” történõ együttmû-
ködés kiszélesítését jelentette. A hatok az
1960-as évek elsõ felében társulási megál-
lapodást írtak alá Görögországgal és Tö-
rökországgal (1961; 1963). Az egyezmé-
nyeket fõképp biztonságpolitikai megfon-
tolások motiválták. Ezt jelezte, hogy a
NATO-fórumokon már az ötvenes évek vé-

gétõl gyakorta visszatérõ téma volt a két
ország gyorsabb gazdasági fejlõdésének
elõsegítése. Az „északi kör” még hiányzó
fajsúlyosabb tényezõjével, az ekkor még
nem NATO-tagállam Spanyolországgal
1970-ben került sor kiterjedtebb kereske-
delmi megállapodás megkötésére.

A DKM térsége igazából csak az Izrael
számottevõ katonai sikerét hozó 1967-es
arab–izraeli háború után értékelõdött fel a
két szervezõdés számára. A közel-keleti
feszültség állandósulása, a térségbeli
szovjet katonai jelenlét növekedése, a re-
gionális hatalmi status quóban végbement
változások következtében a Mediterráne-
umban kialakult biztonsági helyzet 1968
derekától gyakorta került a NATO-tanács-
kozások napirendjére. E periódusra esett
az itteni helyzet alakulását monitorozó,
döntés-elõkészítõ munkacsoportok és egy
haditengerészeti készenléti erõ felállítása. 

Az Európai Közösségek (EK) is fokozott
mértékben kezdett fókuszálni a régióra.
A kapcsolatépítés eltérõ eszközrendszere
az EK számára eleve nagyobb mozgáste-
ret biztosított, ennek eredményeként
1969–1972 között a térség több államával
részleges társulási, szabadkereskedelmi
megállapodást írtak alá. E periódusban
került sor az „északi körhöz” tartozó Máltá-
val és Ciprussal a társulási megállapodá-
sok megkötésére. Ugyancsak ekkor vette
kezdetét a tagállamok közti külpolitikai ko-
ordinációt rendszeressé tevõ Európai Poli-
tikai Együttmûködés (EPC), melynek egyik
elsõ eredménye a Globális Mediterrán Po-
litikáról szóló irányelvek elfogadása volt
1972-ben. Ez kimondta a megállapodások
egységesítésének szükségességét, mely-
nek gyakorlati megvalósítására az 1973.
októberi újabb arab–izraeli háború, illetve
az azt követõ kõolaj-árrobbanás után ke-
rült sor. Politikai síkon a jobb megértés elõ-
mozdítását szolgálta az Euro-Arab Dialó-
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gus (EAD) 1974 nyarától történõ intézmé-
nyesülése. Az EK mediterrán politikájához
kedvezõ nemzetközi hátteret biztosított az
Európai Biztonsági és Együttmûködési Ér-
tekezlet (EBEÉ) 1975 augusztusában elfo-
gadott záródokumentuma, mely aláhúzta,
hogy az európai biztonság „szorosan ösz-
szekapcsolódik a Földközi-tenger egész
térségének biztonságával”. Az itteni legsú-
lyosabb feszültségforrás, az arab–izraeli
ellentét politikai rendezéséhez az EK azon-
ban nem tudott számottevõen hozzájárul-
ni. A konfliktus lehetséges kihatásait a NA-
TO-tanácskozásokon ekkor is számos
esetben tárgyalták. Ezeken a mediterrán
térség erõegyensúlyának biztosítása mel-
lett továbbra is hangsúlyt kapott az „észa-
ki kör” gyengébben fejlett államainak tá-
mogatása. A tömörülés számára stratégia-
ilag nagy jelentõséggel bírt Spanyolország
NATO-ba való belépése (1982). 

A térség és a nemzetközi környezet felté-
telrendszerében bekövetkezõ változások
hatására az évtized végére az EAD gyakor-
latilag elsorvadt, a korábban kiépített kap-
csolatrendszer meggyengült. Az EK figyel-
mét mindinkább lekötötte az 1979-tõl kibon-
takozó „kis hidegháború” következményei-
nek kezelése, s a régiót érintõ „déli bõvítés”
elõkészítése. Görögország, majd Spanyol-
ország és Portugália csatlakozása (1981;
1986) a térségbeli partnereknek az EK pia-
cán fokozott versenyt támasztott egy olyan
idõszakban, amikor az itteni exportõr álla-
moknak az energiahordozók árának látvá-
nyos visszaesésével is szembesülniük kel-
lett. Az átfogó mediterrán politika zsákutcá-
ba kerülése és ennek negatív hatásai arra
ösztönözték a leginkább érintett közösségi
államokat, hogy próbáljanak a DKM kormá-
nyaival valamiféle kapcsolatrendszert kiala-
kítani. Ezek közé tartozott a Mediterrán Biz-
tonsági és Együttmûködési Értekezlet ösz-
szehívására irányuló javaslat, melyet az

olasz külügyminiszter 1989 végén vetett fel.
A spanyol diplomácia által is felkarolt indít-
vány azonban nem nyerte el Washington és
London szimpátiáját. Ez átmenetileg felérté-
kelte a Nyugat-Mediterráneum négy euró-
pai államának, Franciaország, Spanyolor-
szág, Portugália, Olaszország és az Arab
Maghreb Unió (AMU) öt tagjának, Algériá-
nak, Marokkónak, Tunéziának, Líbiának,
Mauritániának az 1990. októberi római ta-
nácskozással kezdõdõ dialógusát. A Málta
csatlakozásával 1991 õszén 5+5 formává
átalakult fórum az ellentétek miatt ekkor rö-
vid ideig mûködött.

Ezeket a kudarcokat azonban felülírta,
hogy a poszthidegháborús kor új nemzetkö-
zi realitásainak talaján a kilencvenes évek el-
sõ felében megteremtõdött egy új integratív
regionális politika kialakításának lehetõsége.
Nagy fontossággal bírt ebbõl a szempont-
ból a közel-keleti rendezési folyamatnak az
1991. õszi madridi konferenciát követõ ki-
bontakozása, az izraeli–jordániai békeszer-
zõdés, valamint az átmeneti palesztin auto-
nómiáról szóló egyezmények megszületése.
Az Európai Unió (EU) volt a közel-keleti mul-
tilaterális tárgyalások regionális gazdasági
együttmûködéssel foglalkozó munkacso-
portjának házigazdája. Egy új regionális
stratégia kialakítását sürgette a biztonsági
kihívásoknak az 1991-es Öböl-háború utáni
erõsödése (az EU energiafüggõségének
növekedése, a migrációs nyomás, a DKM-
államok társadalmi problémáinak kiélezõdé-
se, a radikális iszlámista csoportok fokozott
aktivizálódása, a tömegpusztító fegyverek
terjedésének felgyorsulása stb.). Az 1992.
februári maastrichti szerzõdés az EPC he-
lyébe lépõ közös kül- és biztonságpolitikát
(CFSP) az integráció második pillérének
nyilvánította. Az Európai Tanács (EiT) 1992.
júniusi lisszaboni ülése a térségnek nagy je-
lentõséget tulajdonított: a közel-keleti béke-
folyamatot, a mediterrán országokkal való
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kapcsolatot ama területek közé sorolta, ahol
lehetõvé válik a CFSP „fokozatos kialakítá-
sa”. A déli partnerség erõteljes felkarolásá-
hoz a zöld utat végül is a német–francia kon-
szenzus biztosította: Berlin pozitív hozzáállá-
sáért cserébe a Németországnak fontos ke-
leti bõvítést Párizs is egyértelmûbben támo-
gatta. Az EU vezetõ testületének 1994. végi
esseni ülése a keleti bõvítés elõkészítése
mellett elkötelezte magát az Euro-
mediterrán Partnerség (EMP) megteremté-
se, s a következõ év õszén egy miniszteri
konferencia megtartása mellett. Az EiT
cannes-i ülése 1995 júniusában az EMP tá-
mogatására a közösségi alapokból az 1999-
ig terjedõ idõszakra 4,7 milliárd ecut biztosí-
tott. Ez ugyan a keleti bõvítésre elkülönített
összegnél mintegy kétmilliárddal kevesebb
volt, de arra mindenképp alkalmas, hogy
megnyugtassa a térségbeli partnereket: az
EU a keleti bõvítés kedvéért nem fogja a dé-
li kapcsolatrendszert harmadrendû tényezõ-
ként kezelni.

A barcelonai folyamat

Az idõközben 15 tagúvá bõvült EU és 12
DKM-partner (Algéria, Ciprus, Egyiptom,
Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta,
a Palesztin Hatóság (PH), Szíria, Törökor-
szág) részvételével 1995. november
27–28-án tartott barcelonai konferencián
elfogadott program az együttmûködést há-
rom fõ pillérre: a politikai-biztonsági, a gaz-
dasági-pénzügyi, valamint a szociális, kul-
turális és humán relációkat magába foglaló
partnerségre építette. A nyilatkozat fontos
célként jelölte meg, hogy 2010-ig fokozato-
san megteremtik a szabadkereskedelmi
térség létrehozásának feltételeit. A DKM-
partnerekkel való együttmûködés úgyneve-
zett euro-mediterrán társulási egyezmé-
nyekre alapozódott, melyek nagyban eltér-

tek a hetvenes évek többnyire kereskede-
lempolitikai elemeket tartalmazó elsõ gene-
rációs társulási szerzõdéseitõl. A program-
ba foglalt három kosárra alapozott megálla-
podások jóval sokrétûbb kapcsolatrend-
szer kiépítését célozták. Gondot jelentett
azonban, hogy az egyezmények elõkészí-
tése, aláírása és ratifikációja között általá-
ban több év telt el. A megállapodásból fõ-
ként azok az államok profitáltak, ahol az
életbeléptetés viszonylag korán megtörtént
(Tunézia, Marokkó, Izrael, Jordánia). Az EU
a PH-val és Libanonnal ideiglenes megálla-
podást kötött. Szíriával az egyezményt
2004-ben parafálták, de csak 2008-ban ju-
tottak el az aláírás stádiumába. A barcelo-
nai találkozó több résztvevõjének státusza
idõközben megváltozott, így velük nem ke-
rült sor a társulási megállapodások aláírá-
sára (Málta és Ciprus 2004-ben csatlako-
zott az EU-hoz, Törökországgal már 1996-
ban életbe lépett a vámunióról szóló szer-
zõdés, s három évvel késõbb Ankarát tag-
jelöltnek nyilvánították). Az idõközben be-
következõ bõvítések eredményeként „a
barcelonai arányok” napjainkra látványo-
san módosultak: az EU 27 tagállamával
szemben tíz „alapító” DKM-partner és hat
újonnan csatlakozó ország áll (Albánia és
Mauritánia 2007 õszén, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina, Monaco és Monte-
negró pedig a következõ év júliusában je-
lentette be az EMP-hez való csatlakozá-
sát). Líbia 1999 óta mint megfigyelõ vesz
részt a tanácskozásokon. 

Az együttmûködés intézményi hierarchi-
ájában a legfõbb fórumot a külügyminisz-
terek eleinte két-, majd 2000 nyarától
évenkénti találkozója jelentette. Az ülés-
szakot a Trojka és a partnerek képviselõi-
bõl álló testület készítette elõ, amely mun-
kájában fõképp a brüsszeli Bizottság szak-
apparátusára támaszkodott. Fontos sze-
rep jutott a szakminiszterek, koordinátorok,
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szakemberek egyeztetõ találkozójának. Az
EMP barcelonai alapdokumentuma bátorí-
totta a helyi önkormányzatok, régiók, par-
lamentek kontaktusát. Ez utóbbinál fontos
szerepet töltött be az 1998–2003 között
mûködõ Euromed Parlamenti Fórum, mely
az uniós államok és a DKM-partnerek kép-
viselõházi küldötteibõl, valamint az Euró-
pai Parlament képviselõibõl állt. Az ülés-
szakokat azonban rendszertelenül hívták
egybe, s e testületet végül is 2004 márciu-
sától a véleményezési, tanácsadási jog-
körrel rendelkezõ Euro-mediterrán Parla-
menti Gyûlés (EMPA) váltotta fel, melynek
jelenleg 280 tagja van.

A barcelonai folyamatról politikai ténye-
zõk hosszú idõn át pozitívan nyilatkoztak, a
közvélemény azonban az EMP iránt mind
északon, mind pedig délen közömbös ma-
radt. Sõt, egyes DKM-államokban olyan
vélemények is elhangzottak, hogy a part-
nerség eszköz egy újfajta kolonializmus
megteremtésére. A kapcsolatrendszer
stratégiájának a tervezésénél az EU némi-
képp megkövesedett sémában gondolko-
dott: a gazdasági modernizáció majd ma-
ga után vonja a belsõ hatalmi struktúrák
demokratizálását, a politikai kultúra fejlõ-
dését, a munkanélküliség csökkenését.
Mindez a térségbeli stabilitást és az EU
befolyását is nagyban erõsítheti. 

A barcelonai három kosárban megfogal-
mazott célok teljesítése azonban messze
elmaradt a várakozásoktól. A politikai-biz-
tonsági együttmûködést beárnyékolta,
hogy a közel-keleti konfliktus fókuszában
álló palesztin kérdésben – mely az EMP
külügyminiszteri találkozóinak szinte állan-
dó napirendi pontját képezte –  újabb áttö-
rés nem történt. A rendezés keretét adó os-
lói folyamat a második intifáda kirobbanása
után szétesett, sõt 2007 nyarán a palesztin
autonóm terület is kettészakadt. A terroriz-
mus elleni háború még inkább növelte az

instabilitást a térségben. Az Európából át-
plántált nacionalizmus, a baloldali eszmei-
ség térvesztése mellett a DKM-államok
többségében a nyugati liberális értékek
sem tudtak gyökereket ereszteni. Ezzel
szemben az iszlám tradíció felértékelõdése
a mindennapokban is jól érzékelhetõvé
vált. Amerikának és az EU-nak a politikai
rendszerek demokratizálása érdekében ki-
fejtett nyomását az itteni hatalmi tényezõk
többnyire idegenkedve fogadták. Az ellen-
téteket eléggé szemléletesen jelezte az
EMP 10. évfordulója iránti érdeklõdés: a
2005 novemberében Barcelonában tartott
jubileumi ülésen mindössze két DKM-
partner, Törökország és a PH jelent meg.
Az itt elfogadott ötéves munkaprogram a
politikai-biztonsági együttmûködés tekinte-
tében az arab–izraeli konfliktus átfogó ren-
dezésének elõsegítése mellett továbbra is
nagy hangsúlyt helyezett a térség államai-
ban végrehajtandó politikai reform támoga-
tására. A dokumentum továbbá fontos fel-
adatként jelölte meg a terrorizmus elleni
harcnak az ünnepi ülésszakon elfogadott
általános irányelveinek végrehajtását. 

Az EMP elsõ évtizedében szintén nem
realizálódott a második barcelonai kosár
számos fontos célkitûzése. Az 1995–2006
közötti idõszakban az EU a DKM-partne-
reknek a Mediterrán Fejlesztési Támoga-
tás keretében a közösségi költségvetési
alapokból kilenc-, kölcsönként az Európai
Beruházási Bankon (EIB) keresztül több
mint 11 milliárd eurót juttatott. A fenntartha-
tó fejlõdés társadalmi-gazdasági feltétel-
rendszerének javítására biztosított támo-
gatás ellenére a DKM részesedése a világ
exportjában 2005-ben 2,6, importjában
pedig 3,2 százalékot tett ki. A tõkebeáram-
lás volumene fõképp a térségbeli instabili-
tás miatt elmaradt a várakozásoktól.
A DKM államai kereskedelmi forgalmuk
közel felét az EU-val bonyolították le, de
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gondot jelentett, hogy a számukra fontos
mezõgazdasági termékek a protekcionista
rendelkezések miatt az EU piacán jelentõs
hátrányt szenvednek. Ez megnehezítette
az elõrehaladást a kereskedelem liberali-
zálásáról szóló tárgyalásokon. Mindez
még inkább felértékelte a régión belüli ke-
reskedelem növelésének fontosságát.
(A Dél–Dél együttmûködés megvalósításá-
ra eddig Jordánia, Egyiptom, Tunézia, Ma-
rokkó tett kísérletet. Az általuk 2001 máju-
sában aláírt agadiri nyilatkozat a mediter-
rán arab államok szabadkereskedelmi
övezetének létrehozását célozta. Az ennek
megvalósítását szolgáló „agadiri egyez-
ményt” – egyelõre az említett országok
képviselõi – 2004. február 25-én hagyták
jóvá Rabatban. A dokumentum végül is
2007-ben lépett életbe.) A barcelonai öt-
éves program a szabadkereskedelmi öve-
zet megvalósulása érdekében nagy hang-
súlyt helyezett a munkalehetõségek bõví-
tésére, az oktatásra, a környezetvédelem-
re, a mezõgazdasági termékek, szolgálta-
tások kereskedelmének fokozatos liberali-
zálására. Mindezek ellenére a 2010-es cél-
dátum realitásában a szakértõk már az
EMP elsõ éveinek tapasztalatai alapján ké-
telkedtek, a késõbbi tapasztalatok ezt a
vélekedést még inkább igazolták.

A harmadik barcelonai kosár, a kulturális
együttmûködés intézményi kereteinek for-
málódása hosszú idõt vett igénybe. Több
program is indult, melyek többek között az
euromed kulturális örökség ápolását, a de-
mokratikus értékek terjesztését szolgálták.
A két kiemelkedõ eredmény az Anna Lindh
Euro-mediterrán Alapítvány a Kultúrák Kö-
zötti Párbeszédért 2005-ös létrehozása, s
ugyancsak ebben az évben az euromediter-
rán felsõoktatási tér kialakítására irányuló
kezdeményezés volt. Az ötéves program
egyik fõ újdonsága a negyedik kosár beépí-
tése volt, mely a migráció kezelését, a társa-

dalmi integráció elõmozdítását, az igazság-
ügyi és biztonsági együttmûködést érintette. 

A barcelonai folyamat átalakulása

Az EMP integratív jellegének meggyengülé-
séhez az eredeti célok számos fontos ele-
mének elmaradása mellett az EU stratégiai
hangsúlyának a módosulása is hozzájárult.
A 2004–2007 között végrehajtott, 12 or-
szágra kiterjedõ bõvítés fõképp Kelet-Kö-
zép-Európát, a Baltikumot és a Balkánt érin-
tette. Az újonnan belépõk zöme nem volt
különösebben érdekelt az EMP erõsítésé-
ben. Az újabb bõvítéssel az EU határai ke-
leti irányban megváltoztak, s a biztonsági
kihívások tovább növekedtek. Ennek és az
EMP szûk keresztmetszeteinek kezelését
próbálta meg az EU a 2004-ben elindított
Európai Szomszédságpolitika (ENP) kereté-
ben. Az ebben való részvételt hat kelet-eu-
rópai és tíz DKM-partnernek (Algéria,
Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia,
Marokkó, PH, Szíria, Tunézia) ajánlották fel.
Az ENP-vel járó jobb anyagi, piaci kondíci-
ókhoz való hozzájutás az „országokra sza-
bott”, szigorúbb elvárásokat tartalmazó
három-öt éves cselekvési program elfoga-
dását feltételezte. A finanszírozási alap az
Európai Szomszédsági és Partnerségi Ke-
ret (ENPI) lett, mely a 2007–2013 közötti pe-
riódusra 12,4 milliárd eurót biztosított az 
EIB-n keresztül történõ finanszírozásra.
A korábbi támogatásoknál 32 százalékkal
nagyobb keretbõl az EMP céljaira közel
kilenc-, az említett kelet-európai államok és
Oroszország fejlesztési programjaira 3,7
milliárd eurót szántak.

Az ENPI 2007. januári életbelépésével a
szomszédságpolitika prioritásai domináns-
sá váltak. Ez a déli relációban a barcelonai
együttmûködés dinamizálását sürgetõ véle-
ményeket nagyban felerõsítette. Ezt a célt
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szolgálta a francia kezdeményezésre 43 or-
szág, több nemzetközi szervezet részvéte-
lével 2008. július 13-án tartott párizsi csúcs-
találkozón a Barcelonai folyamat – Unió a
Mediterráneumért létrehozása. A sajátos el-
nevezés jelezte, hogy az új tömörülést nem
az EMP helyett, hanem annak „kiegészíté-
seként”, a „kapcsolatok magasabb szintre
emelése” jegyében hozták létre. Az elneve-
zésbõl a novemberi marseille-i külügymi-
niszteri találkozó után Unió a Mediterráne-
umért (UfM) maradt, de ez a lényegen nem
változtatott. A korábbiakhoz képest új intéz-
ményi elemnek számított az állam és kor-
mányfõk kétévenkénti csúcstalálkozója. El-
határozták a Közös Titkárság felállítását, s
az Euromed Bizottság helyébe a brüsszeli
székhelyû Állandó Bizottság lépett. A ko-
rábbi struktúrából megmaradt a külügymi-
niszterek évenkénti munkaülése, a szakmi-
niszterek, fõtisztviselõk rendszeres egyez-
tetése, s továbbra is fontos szerepet töltött
be az EMPA. A társelnöki irányítást a struk-
túra minden szintjén érvényesíteni kívánták. 

A célkitûzések között feltûnõ volt, hogy a
demokratizálás, a politikai reform kérdése
a prioritásokban mennyire háttérbe szo-
rult. A térségbeli stabilitás zálogát a társa-
dalmi-gazdasági felemelkedésben látták.
Az elsõ stádiumban hat fõ együttmûködé-
si programot jelöltek meg: a Földközi-ten-
ger vízének, partjainak 2020-ig való meg-
tisztítása; a tengeri és a part menti utak, a
kikötõk összeköttetésének fejlesztése; a
katasztrófavédelem, az alternatív energia-
források fejlesztése; a felsõoktatási-kuta-
tási együttmûködés, a 2008-ban Szlovéni-
ában létrehozott Euro-mediterrán Egye-
tem támogatása; vállalkozásösztönzõ
programok kezdeményezése. A 2009-re
tervezett munkaterv több más projekt mel-
lett a kiemelt biztonsági prioritásokról (Kö-
zel-Kelet, terrorizmus) való dialógust is
elõirányozta.

Úgy tûnik, hogy az UfM eddigi mérlege
az eleve szkeptikus vélekedéseket igazol-
ja: a barcelonai székhelyû Közös Titkárság
2010. márciusi formális létrehozásán túl
kézzel fogható eredmények nem születtek.
Az idén júniusban esedékes csúcstalálko-
zót novemberre halasztották, így az UfM-
nek nincs jóváhagyott költségvetése. Nem
tudni, hogy a Párizsban két évre megvá-
lasztott társelnökök, a francia és az egyip-
tomi államfõ helyét milyen páros veszi át.
A kezdeményezésre bénítóan hatott a
2008 végén kirobbant gázai háború, s en-
nek nemzetközi visszhangja, az izraeli–pa-
lesztin rendezési folyamat holtpontra jutá-
sa. De a hátráltató tényezõk között szere-
pelt a nyugat-szaharai, a ciprusi kérdés,
az izraeli–török kapcsolatokban jelentkezõ
feszültség. 

Komoly gondot jelent, hogy a kiemelt ko-
operációs programok finanszírozása sem
tûnik biztosítottnak. Többször is visszatérõ
panasz volt, hogy e projektek elõkészítésé-
nél fõleg a francia szempontok domináltak.
A mediterrán gazdasági csúcs 2010. júniu-
si nyilatkozata is hangsúlyozta, hogy az
iránta megnyilvánuló felfokozott várakozá-
soknak az UfM-projekt eddig nem tudott
megfelelni, s a résztvevõk kevesellték az
üzleti világ bevonását a döntés-elõkészí-
tésbe. Mindezek azt valószínûsítik, hogy ha
valami komoly fordulat nem történik az EU
déli kapcsolatrendszerében, a fragmen-
táció fel fog gyorsulni, s ez szaporíthatja a
biztonságpolitikai kockázati tényezõket. 

Az 5+5 dialógus „újjászületése”,
a Mediterrán Fórum 
és az EBESZ szerepe

A Mediterráneum nyugati részének tíz álla-
mát tömörítõ 5+5-ös fórum tevékenységé-
nek a 2001. januári lisszaboni külügyminisz-
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teri konferenciával történõ újrakezdése a re-
gionális kooperáció egyik figyelemre méltó
eseménye. Több elõkészítõ tanácskozás
után az állam- és kormányfõk 2003 decem-
berében Tuniszban tartott tanácskozásáról
kiadott nyilatkozat kiterjedt kooperáció
megvalósítása mellett foglalt állást (bizton-
sági-politikai, gazdasági, szociális és hu-
mán szféra, kultúrák és civilizációk közti
párbeszéd). A résztvevõk elítélték a terroriz-
must, fontosnak tartották a belügyminiszté-
riumok közötti kapcsolatok, az illegális mig-
rációval szembeni összefogás erõsítését.
A következõ év decemberében az érintett
államok hadügyminiszterei Párizsban szán-
déknyilatkozatot írtak alá a térséget érintõ új
biztonsági kezdeményezés elindításáról. 

A tíz ország katonai szakértõibõl 2005
elején egy vegyes bizottságot állítottak fel
az éves együttmûködési programok végre-
hajtásának koordinálására. A kooperáció
négy területre koncentrálódott: a tengeri és
légi közlekedés biztonságára, a polgári vé-
delemre, valamint a kiképzésre. E téma-
csoportokon belül az együttmûködési terü-
letek az elmúlt években kiszélesedtek:
2005-ben négy, 2009-ben már 34 kooperá-
ciós témakörben egyeztek meg. Ezek
többsége a tengeri és légi közlekedést, va-
lamint a polgári védelmet érintette. 

A védelmi miniszterek 2009 májusában
Tripoliban tartott találkozóján nagy hang-
súlyt kapott a katonai vezetõk közötti infor-
mációcsere bõvítése, a koordináció, s a
nõk hadseregen belüli szerepének növelé-
se. Elhatározták továbbá, hogy Líbiában
aknamentesítésre specializálódó kiképzõ-
centrumot, Tunéziában stratégiai tanulmá-
nyi központot, Franciaországban pedig kö-
zös katonai fõiskolát hoznak létre. Ugyan-
csak itt egyeztek meg arról, hogy Olaszor-
szág és Líbia a két ország közötti tenger-
sávban közös járõrözést kezd az illegális
immigráció visszaszorítására. A külügymi-

niszterek és szakminiszterek rendszeres ta-
lálkozóin a térségbeli stabilitás, a migráció,
a turizmus, a gazdasági kooperáció, az
AMU és az EU viszonya, a Maghreb-álla-
mok felzárkózásának támogatása rendsze-
resen visszatérõ kérdések. A külügyminisz-
terek idén áprilisban tartott tuniszi üléssza-
ka fõként az állam- és kormányfõk 2011
elején esedékes máltai találkozójának elõ-
készítése jegyében zajlott. De szó volt az
UfM novemberre tervezett második csúcs-
találkozójáról, a közel-keleti helyzetrõl, a
döntések végrehajtását ellenõrzõ mecha-
nizmusok tökéletesítésérõl, az üzleti világ-
nak a dialógusba történõ fokozottabb be-
vonásáról és a környezetvédelemrõl.  

Az elért eredmények ellenére az újrakez-
dõdõ 5+5 együttmûködés – melyet az EU
is fontosnak tart – korántsem probléma-
mentes. Ezt jelzi, hogy a tuniszi találkozó
óta hosszú évek teltek el, amíg az újabb
csúcstalálkozó napirendre került. Az AMU
országainak egymás közötti gazdasági
kapcsolatai messze elmaradnak a várako-
zástól, a külföldi tõkebeáramlás továbbra
is alacsony. Ezen államok viszonyát a tö-
mörülésen belüli vezetõ szerepért folyó ri-
valizálás és a nyugat-szaharai kérdés is
nagyban befolyásolja.

A szubregionális 5+5 találkozók mellett a
térségbeli dialógusban sajátos szerepet
tölt be a 11 ország, Spanyolország, Portu-
gália, Franciaország, Olaszország, Görög-
ország, Málta, Törökország, Egyiptom, Al-
géria, Marokkó és Tunézia közremûködé-
sével 1994 nyarán Egyiptomban létrejött
Mediterrán Fórum (MF). A tömörülés kere-
tei között megvalósuló dialógus legmaga-
sabb szintjét a külügyminiszterek évente
tartott informális eszmecseréje jelenti.
A dialógus fõ célja, hogy a térségbeli sta-
bilitást, biztonságot, a civilizációk közötti
párbeszédet erõsítõ, a fenntartható fejlõ-
dést elõmozdító stratégiák kimunkálásával
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próbáljanak választ adni a 21. század kihí-
vásaira. A munkacsoportok által elõkészí-
tett miniszteri találkozók jelentõsége a bar-
celonai folyamat kezdeti éveiben ugyan
csökkent, de a fórum nem függesztette fel
a mûködését. Nagy sajtófigyelmet kapott
például a 2001. októberi agadiri találkozó,
mely a szeptember 11-i terrortámadás és
az afganisztáni háború kihatásaival, illetve
a civilizációk közötti párbeszéd kiszélesí-
tésének szükségességével foglalkozott.
Az MF 2008-as algíri találkozójára már Lí-
bia és Szlovénia is meghívást kapott.
A konzultációkon a regionális feszültség-
források között gyakran szóba került a kö-
zel-keleti kérdés, a résztvevõk támogatták
a madridi és az oslói folyamatot, a rende-
zést célzó ENSZ-erõfeszítéseket. A dolog
szépséghibája, hogy a dialógusnak a
konfliktus fõbb szereplõi, így Izrael, a PH,
Szíria és Libanon máig nem részesei.

A térségbeli dialógusban közremûködik
az EBESZ is, mely francia, olasz és spa-
nyol javaslatra az 1994-es budapesti
csúcstalálkozón hozta létre az informális
mediterrán összekötõ csoportot. Az
EBESZ a Mediterrán Partnerek az Együtt-
mûködésért (MPCs) tömörülés államaival
áll szoros kapcsolatban. Jelenleg ide tarto-
zik Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Ma-
rokkó és Tunézia. A partnerség keretében
1995 óta szervezett éves mediterrán sze-
mináriumok témái között szerepel többek
közt a 21. század biztonsági modellje, a
biztonságot veszélyeztetõ új kihívások, a
bizalomerõsítés, az EBESZ humán, gazda-
sági, környezetvédelmi témaköröket érintõ
állásfoglalásai, a migráció, az integráció, a
média és az új technológiák társadalmi ki-
hatásai. Az MPCs-országok képviselõi
megfigyelõként jelen lehetnek az EBESZ
miniszteri értekezletein, s aktívan bekap-
csolódhatnak az EBESZ számos más fóru-
mának munkájába.  A tapasztalatátadás

nem teljesen egyoldalú: az MPCs részérõl
is rendszeresen készülnek a mediterrán ta-
pasztalatokat összegzõ anyagok, melye-
ket az EBESZ más fórumain is felhasznál-
nak. Az EBESZ égisze alatt legutóbb 2009
decemberében tartottak szemináriumot
Kairóban, mely a biztonság és stabilitás ki-
szélesítésével foglalkozott.          

A NATO szerepe, a Mediterrán
Dialógus és az Isztambuli
Együttmûködési Kezdeményezés 

A hidegháborús korszak lezárulásával a
védelmi tömörülésbõl kollektív biztonsági
szervezetté átalakuló NATO fórumain a
DKM térségében zajló folyamatokat ugyan
fontosnak tartották, a fõ figyelem azonban
Európa keleti felére irányult. A prioritások-
ban hátrébb sorolt mediterrán régióban
eleve számos tényezõ nehezítette a kap-
csolatépítést. Így a NATO negatív imázsa,
melyet az arab közvélemény és a hatalmi
elit egy része is a nyugati (fõképp az ame-
rikai) terjeszkedés eszközének tekintett. To-
vábbá a közel-keleti konfliktus megoldat-
lansága, a terrorizmus elleni háború kihatá-
sai, az itteni biztonsági percepciók, térség-
beli sajátosságok nem kellõ figyelembe vé-
tele, a dialógusra szánt anyagi eszközök
elégtelensége, a nem mediterrán NATO-ál-
lamok kapcsolatainak kiszélesítésében va-
ló viszonylagos érdektelensége, az EU és a
NATO regionális politikájában tapasztalha-
tó átfedések. A DKM államai nem voltak
NATO-tagjelöltek, a partneri együttmûkö-
dés formáinak kialakítása az észak-atlanti
szövetség eltérõ jellegébõl, az említett ösz-
szetett tényezõkbõl adódóan jóval lassab-
ban haladt elõre, mint az EU esetében. 

A napjainkig három fázisra osztható folya-
mat elsõ fordulópontja a NATO külügymi-
nisztereinek 1994. decemberi brüsszeli ta-
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lálkozója volt, ahol bejelentették, hogy a re-
gionális stabilitás elõmozdítása érdekében
készek a szövetség és az itteni államok
között kapcsolatot létesíteni. A Mediterrán
Dialógusnak (MD) nevezett partnerségben
a NATO-tagországok mellett kezdetben öt
térségbeli MD-állam (TMD) Egyiptom, Izra-
el, Marokkó, Mauritánia, Tunézia) vett részt.
Hozzájuk csatlakozott 1995 õszén Jordánia,
s 2000 márciusában Algéria. Három or-
szág, Izrael, Marokkó, Egyiptom már a kez-
deti idõszakban megfigyelõi státuszt kapott
az Észak-atlanti Közgyûlésben (1999-tõl
NATO Parlamenti Közgyûlés – NPA). E tes-
tületen belül 1996-ban hozták létre a medi-
terrán és közel-keleti szekciót. 

A bilaterális (NATO és egy TMD-állam), s
a ritkábban, általában egy-egy fontosabb
NATO-fórum után összehívott multilaterális
(NATO és az összes TMD-állam) konzultá-
ciókon a NATO célja kezdetben a tömörü-
lés tevékenységének sokrétû bemutatása,
a politikai és biztonsági kérdésekrõl szóló
véleménycsere volt. Ezzel szemben arab
részrõl már kezdettõl fajsúlyosabb témák-
ra – a közel-keleti konfliktus, a térség tö-
megpusztító fegyverektõl való mentesítése
– szerettek volna koncentrálni. A NATO ál-
lam- és kormányfõk 1997 nyarán Madrid-
ban tartott találkozója az addigi gyakorla-
tot nem változtatta meg, hanem azt maga-
sabb szintre emelte az Észak-atlanti Ta-
nács (NAC) égisze alatt mûködõ Mediter-
rán Együttmûködési Csoport létrehozásá-
val. A dialógus fokozatos kiszélesítésének
elvét a NATO 1999 tavaszán elfogadott új
stratégiai koncepciója is megerõsítette. 

A madridi döntéssel vette kezdetét a
kapcsolatépítés második fázisa, mely az
együttmûködés sokrétûbbé válását ered-
ményezte. A tapasztalatcsere-látogatások,
szakértõi fórumok mellett fontos szerepet
játszottak az ösztöndíjas és más szakmai
felkészítési programok (például polgári

szükséghelyzet-tervezés, légtérgazdálko-
dás, válságkezelés). A TMD-államok meg-
figyelõi lehetõséget kaptak arra, hogy a
NATO, illetve a Partnerség a Békéért (PfP)
keretében szervezett hadgyakorlatokon
megfigyelõként vegyenek részt. (Három
partnerállam, Egyiptom, Jordánia, Marok-
kó az MD keretein kívül katonai kontingen-
sekkel részt vett Bosznia-Hercegovinában
a NATO parancsnokság alatt álló IFOR- és
SFOR-erõk boszniai válságkezelõ/stabili-
záló katonai mûveleteiben. A marokkói, jor-
dániai erõk a KFOR koszovói tevékenysé-
gében is szerepet vállaltak.) Ebben a fá-
zisban a bilaterális együttmûködés már
éves programok alapján történt. A külügy-
miniszterek 1998 végén jelentették be,
hogy a partner államokban képviseleteket
hoznak létre. A Kelet-Európában már be-
vált módszer szerint  a szövetség képvise-
letével az adott országban egy NATO-tag-
állam diplomáciai misszióját bízták meg
(contact point embassy). A jól érzékelhetõ
elõrelépés ellenére azonban a kooperáció
még ebben a szakaszban is szerényebb
keretek között maradt, noha ennek átérté-
kelését több elemzés is sürgette.

A kapcsolatépítés harmadik fázisa szep-
tember 11., illetve a terrorizmus elleni há-
ború megindítása után kezdõdött. A szö-
vetség Operation Active Endeavour fedõ-
névvel 2001 októberében indította el a
Földközi-tengeren terrorelhárító tengeré-
szeti mûveleteit, melyhez a TMD-országok
is csatlakozhattak. A NATO-külügyminisz-
terek decemberi brüsszeli ülésérõl kiadott
közlemény hangsúlyozta, hogy a kapcso-
latot az MD-államokkal mind politikai, mind
pedig gyakorlati téren magasabb szintre
akarják emelni, s aláhúzták a terrorizmus-
ról való dialógus fontosságát. A 2002
õszén tartott prágai NATO-csúcs mindezt
megerõsítette, s a kiadott nyilatkozat emlé-
keztetett arra, hogy az MD, a barcelonai
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folyamat és más kooperációk egymást ki-
egészítõ és erõsítõ kezdeményezések.
A kapcsolatok átértékelését sürgetõvé tet-
te, hogy a NATO megítélése szerint az MD
nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket:
a stabilitás nem növekedett a térségben, s
ez a szeptember 11. utáni megváltozott
nemzetközi környezetben növeli a bizton-
sági kockázatokat. De a változásokat egy
tágabb stratégiai megfontolás is motiválta.
A 2004. júniusi isztambuli csúcsértekezlet
elõestéjén a NATO folyóiratában megjelent
elemzés szerint egy évtizeddel korábban a
NATO fõ biztonsági gondja „Közép- és Ke-
let-Európa stabilizálása és átalakítása
volt”. Ezt követõen a „megoldásra váró
problémák” fõ színtere a tágabb Közel-Ke-
let lett. A NATO-nak e térségre kell fóku-
szálnia, s az MD-nek is ennek figyelembe-
vételével kell változnia. Az iraki háború
után, a Közel-Kelet demokratizálását célzó
amerikai politika kiteljesedésének idõsza-
kában született írás megoldásként a PfP
helyi sajátosságokra való alkalmazását ja-
vasolta.

Az új kapcsolatrendszert konkretizáló
isztambuli ülésszakon elfogadott dönté-
sekben a TMD-országok számára ajánlott
új kooperációs lehetõségek között szere-
pelt a politikai dialógus magasabb szintre
emelése, a mûveleti interoperabilitás meg-
valósítása, a védelmi szféra reformjának
támogatása, a határbiztonság, valamint a
terrorizmus elleni harc. A fórum arról is
döntött, hogy az Isztambuli Együttmûködé-
si Kezdeményezés (ICI) elindításával a
kapcsolatépítést a tágabb Közel-Kelet
más régióira is kiterjeszti. E kapcsolati kör-
be elõször fõképp az Öböl-menti Együtt-
mûködési Tanács tagjait igyekeztek be-
vonni. Közülük 2004 végén csatlakozott
Kuvait, majd a következõ évben Katar,
Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.
Szaúd-Arábia és Omán elsõsorban taktikai

megfontolásokból úgy döntött, hogy egy-
elõre az ICI keretein kívül marad. Az ICI-
partnerséghez a NAC jóváhagyása mellett
a térségbõl Iraktól Jemenig elvileg nyitva
az út a csatlakozni szándékozó államok
számára. Sõt, a kapcsolatrendszerben az
MD-partnerek is részt vehetnek, az ICI tag-
jai pedig az MD-partnerséghez kapcso-
lódhatnak. A valóságban a két kapcsolati
kör államai inkább az önálló partnerséget
favorizálják. Az ICI esetében is a fõ cél az
Öböl-régióban a stabilitás erõsítése. 

A partnerség keretében a NATO részérõl
együttmûködést ajánlottak a haderõreform
elõsegítése terén, mely magába foglalta a
civil-katonai kapcsolatokat, a védelmi ter-
vezést és költségvetést. A fontosabb ele-
mek közé tartozott az interoperabilitás ki-
alakításának elõsegítése, fõképp közös
hadgyakorlatok, kiképzési programok ré-
vén. Továbbá a terrorizmus elleni harc, a tö-
megpusztító fegyverek proliferációjának
megakadályozása, a határok biztonsága, a
polgári szükségállapot-tervezés. Az együtt-
mûködési témakörökben meglévõ azonos-
ságok ellenére az MD és az ICI között je-
lentõs különbség is volt. Az elõzõ a madri-
di folyamat idõszakában született, amikor a
közel-keleti béke közelinek látszott, így a
politikai dimenzió nagy hangsúlyt kapott.
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Interoperabilitás. Katonai vonatkozásban az
interoperabilitás fogalma feltételezi, hogy az
adott szövetségi rendszeren belül a hadsere-
gek vezetésének, a szervezet tagjainak fel-
készültsége, a haderõ haditechnikai felsze-
reltsége lehetõvé teszi a törzsek közötti meg-
felelõ kommunikációt, fegyverrendszereik és
számos más terület megfelelõ kapcsolódá-
sát, melyek révén szoros együttmûködés ala-
kítható ki a kitûzött célok optimális realizálá-
sa érdekében. A megfelelõ interoperabilitási
szint megvalósítása a NATO számára szá-
mos problémát vetett fel az újonnan csatla-
kozó államok esetében, s egyik akadálya a
partneri kapcsolatok gyors kiszélesítésének. 
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Az utóbbi már egy feszültséggel terhes pe-
riódusban jött létre, ezért a gyakorlati
együttmûködés állt inkább elõtérben.

Az isztambuli csúcs után az MD-
kapcsolatrendszerben látványos változásra
utalt a felsõ szintû egyeztetések bekapcso-
lása. A partnerség kezdetének 10. évfordu-
lóján, 2004 decemberében Brüsszelben
tartották meg a külügyminiszterek elsõ talál-
kozóját. Itt egyetértettek abban, hogy a
partnerségben a gyakorlati együttmûkö-
désnek jóval nagyobb hangsúlyt kell kap-
nia. A második külügyminiszteri ülésszakra
2007 decemberében, a harmadikra egy év-
vel késõbb került sor. Katonai téren a vezér-
kari fõnökök 2004 végi konzultációja után a
védelmi miniszterek elsõ találkozója 2006
februárjában, a szicíliai Taorminában, a kö-
vetkezõ rá egy évre, Sevillában zajlott le.
E periódusban a parlamentáris kapcsola-
tokban is változások történtek: 2004–2005
folyamán Algéria, Izrael, Jordánia, Marokkó
társult, a PH pedig megfigyelõi státuszt ka-
pott a NPA-ban. Az isztambuli konferenciát
követõen a kapcsolatok szorosabbá tétele
jegyében a NATO szorgalmazta az egyes

TMD-államok sajátosságait figyelembe ve-
võ együttmûködési megállapodások (Indivi-
dual Cooperation Programme – ICP) meg-
kötését. Ezek nagy hangsúlyt helyeztek a
politikai párbeszédre, az interoperabilitás
erõsítésére, a terrorizmus elleni harc támo-
gatására, a kiképzésre, a logisztikai és ha-
diipari kooperációra. Eddig ICP-megállapo-
dást 2006 októberében Izraellel, a követke-
zõ év õszén Egyiptommal, majd 2009 ápri-
lisában Jordániával írtak alá. Amman elég-
gé jelképesen (öt fõ) az ISAF tevékenysé-
gének is részese.   

Az ICI-államokkal az isztambuli ülésszak
után kezdõdõ partnerség eddigi tapaszta-
latait számba véve feltûnõ, hogy a politikai
elem alárendelt szerepe miatt a magas
szintû konzultációk ritkábbak voltak: ezekre
fõként a NATO-fõtitkár és helyettesei láto-
gatásai során került sor. A szövetség és az
ICI-országok közötti együttmûködés a me-
diterrán partnerségtõl eltérõen bilaterális
jellegû. A kooperációban a katonai együtt-
mûködés dominált, de hozzá kell tenni,
hogy a célok jóval szerényebbek voltak,
mint az MD esetében. ICP-megállapodást
a NATO-val még egyetlen állam sem kötött.
A felajánlott együttmûködési programok,
ösztöndíjak iránti érdeklõdés is jóval mér-
sékeltebb volt. (A szövetség által 2008-ban
felajánlott 470 együttmûködési programból
a négy ICI-állam 88-at vállalt fel, s ennek is
csak 65 százalékát hajtották végre.) Az itte-
ni országok vezetõi nem elsõsorban a had-
sereg, hanem a biztonsági szervek reform-
jában érdekeltek. 

Az amerikai politika eszközének tartott
NATO-val szemben az iraki háború után
érezhetõen tovább erõsödött a bizalmatlan-
ság. A szövetség afganisztáni missziójában
a térségbõl – Jordániához hasonlóan szim-
bolikusan – az Egyesült Arab Emírségek
vesz részt (2010. augusztusi állapot szerint
15 fõvel). Az itteni államok tartanak Tehe-
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Öböl-mmenti EEgyüttmûködési TTanács. Az
1979-es iráni iszlám forradalom, valamint az
iraki–iráni háború kihatásai az öböl menti
olajmonarchiákat fokozott összefogásra
késztették. Ennek eredménye lett, hogy
Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-
Arábia, Katar, Bahrein és Kuvait 1981 máju-
sában létrehozták az Arab-öböl menti Álla-
mok Együttmûködési Tanácsát (röviden
Öböl-menti Együttmûködési Tanács – GCC).
A tömörülés célja, hogy elõmozdítsa ezen ál-
lamok sokrétû együttmûködését, integráció-
ját. A GCC élén az államfõkbõl álló Legfelsõ
Tanács áll, mely a külügyminiszterekbõl,
szakminiszterekbõl álló Miniszteri Tanács
ajánlásaira támaszkodik. A GCC székhelye
Rijad, itt van a fõtitkár irányítása alatt álló Tit-
kárság székhelye. A GCC az 1980-as évek
vége óta egyre sokrétûbb együttmûködést
folytat az Európai Unióval. 
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rántól, ugyanakkor inkább a dialógust favo-
rizálják egy Irán elleni katonai fellépés he-
lyett. A közel-keleti helyzet is a kapcsolatok
kiszélesítésének egyik akadályát jelenti.

Az MD/ICI-partnerség a NATO
új stratégiai koncepciójában

A 2006-os rigai, majd a két évvel késõbb
sorra kerülõ bukaresti NATO-csúcstalálko-
zón az MD/ICI-partnerség nem kapott
olyan figyelmet, mint Isztambulban. A leg-
fõbb eredmény a Kiképzési Együttmûkö-
dési Kezdeményezés elindítása volt, me-
lyet a lett fõvárosban hagytak jóvá. 

A 2009 augusztusában hivatalba lépõ új
NATO-fõtitkár, Anders Fogh Rasmussen
elsõ sajtótájékoztatóján a tervei között Af-
ganisztán és Oroszország után a harma-
dik helyen említette az MD/ICI-államokkal
való kapcsolatok erõsítését a kölcsönös
tisztelet, a megértés, a közös veszélyek-
kel szembeni összefogás alapján. A ké-
sõbbiekben az ICI-államokkal való kap-
csolatok dinamizálásával foglalkozó be-
szédeiben a fõtitkár aláhúzta, hogy legin-
kább a tömegpusztító fegyverek proliferá-
ciójának megakadályozása, a terrorizmus
elleni harc, a bukott államstruktúrákból,
kalózkodásból származó veszélyekkel
szembeni összefogás, az energiabizton-
ság, a tengeri útvonalak szavatolása, az
iráni fegyverkezés kihatásairól szóló kon-
zultációk teremthetnének megfelelõ alapot
az együttmûködéshez. Javasolta, hogy az
itteni államok elõször vegyenek részt kö-
zös tengeri mûveletekben, s használják ki
jobban a NATO által ajánlott közös progra-
mokból adódó lehetõségeket. Szorgal-
mazta, hogy az addigi gyakorlattól eltérõ-
en a bilaterális mellett legyenek rendsze-
resen multilaterális találkozók. Az MD-
partnerek esetében is sürgette a kapcso-

latok további kiszélesítését, továbbá arra
biztatta a muszlim államokat, hogy mind
többen vállaljanak szerepet az afganisztá-
ni misszióban. Ez még inkább demonst-
rálná, hogy a harc nem a vallás, hanem a
terrorizmus ellen folyik.

A NATO-fõtitkár kezdettõl fontos feladat-
nak tartotta a következõ évtizedre elõrete-
kintõ új stratégiai koncepció kidolgozását,
melynek jóváhagyása a novemberi lissza-
boni csúcstalálkozónak lesz a feladata.
A volt amerikai külügyminiszter, Madeleine
Albright vezette bizottság a vitára szánt
dokumentumot 2010 májusában készítette
el. Ez az MD-t úgy értékelte, hogy annak
eredményei – ahhoz képest, hogy az
egész térséget átfogó biztonsági kezde-
ményezés – eléggé szerények. Más part-
nerségi kezdeményezésektõl eltérõen
nincs alapító dokumentuma. A jelenlegi
formáját rugalmasabbá kell tenni, hogy le-
hetõvé váljék az egyes országok számára
a NATO-val való kapcsolatok szorosabbá
tétele. Az ICI potenciálisan hasznos kez-
deményezés, de hiányzik a megfelelõ stra-
tégiai elképzelés, a részt vevõ államoknak
egymással is ellentétei vannak. Mindkét
partnerség viszonylag új, tökéletesítésre
szorul. A politikai, gyakorlati kooperáció ki-
szélesítése növelheti a NATO befolyását
és a stabilitást az érintett térségekben. 

A tervezet szerint a következõ évtized-
ben Irán nukleáris, ballisztikus rakétafej-
lesztési programja olyan veszélyt jelenthet
a tagállamok számára, mely kiválthatja az
alapszerzõdés 5. cikkelyében foglaltak
szerinti reagálást. A szövetségnek konzul-
tációt kell folytatnia az MD/ICI-partnerekkel
egy Iránnal való esetleges konfliktus kiha-
tásairól. A dokumentum hangsúlyozta,
hogy a NATO-nak készen kell állnia arra,
hogy az érintett felek és az ENSZ felkéré-
sére támogassa egy esetleges izraeli–pa-
lesztin békeszerzõdés végrehajtását.     
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