
A fehér könyv a legmagasabb szintû biz-
tonságpolitikai dokumentum Németor-
szágban, amely – ennek megfelelõen – kü-
lön nem rendelkezik sem nemzeti bizton-
sági stratégiával, sem védelmi vagy kato-
nai stratégiával. A jelenleg érvényben lévõ
fehér könyvet (Weißbuch 2006 zur Sicher-
heitspolitik Deutschlands und zur Zukunft
der Bundeswehr – Fehér könyv Németor-
szág biztonságpolitikájáról és a Bun-
deswehr jövõjérõl) a német kormány 2006
októberében adta ki a még 1994-ben szü-
letett fehér könyv felváltására. A dokumen-
tumot a 2003-as Védelempolitikai irányel-
vek (Verteidigungspolitische Richtlinien),
valamint a Bundeswehrre vonatkozó,
2004-ben született koncepció (Konzeption
der Bundeswehr) egészíti ki. Az utóbbi, a
Bundeswehr fõszemlélõje által a védelem-
politikai alapelvek alapján kibocsátott, a
haderõ fejlesztését összefoglaló terv már
nem tartozik a stratégiai szintû dokumen-
tumok közé.

Míg az 1994-es dokumentumnak a kelet-
közép-európai rendszerváltások, a német
egység létrejötte és a kétpólusú világrend
felbomlása miatt az új német állam alapve-
tõen megváltozott biztonságpolitikai feltét-

eleivel és a keletnémet néphadsereg fel-
oszlatásával, illetve beolvasztásával jelle-
mezhetõ új védelempolitikával kellett fog-
lalkoznia, addig a 2006-os fehér könyv ki-
adását a közben eltelt években lezajlott je-
lentõs globális, európai és regionális biz-
tonságpolitikai változások, valamint a né-
met haderõ új feladatainak meghatározá-
sa követelte meg. Az új dokumentum ösz-
szeállítását – nyilvánvaló aktualitása mel-
lett – a 2005 végén hatalomra került új né-
met kormány nagykoalíciós jellege is elõ-
segítette. (A fehér könyv kiadása a vö-
rös–zöld kormány idején az általános had-
kötelezettségrõl folytatott, a koalíciós fele-
ket megosztó vita miatt elmaradt.) Miután
a szociáldemokrata–zöld éra kül- és biz-
tonságpolitikáját jelentõs bírálatok érték, a
nagykoalíció megalakítása nyilvánvalóan
jobb kiindulópontot jelentett egy fehér
könyv típusú, hagyományosan a politikai
elit biztonságpolitikai konszenzusát tük-
rözni hivatott stratégiai dokumentum kidol-
gozásához.

A közel másfélszáz oldalas fehér könyv
két részbõl áll. Az elsõ a német biztonság-
politika alapjaival, feltételeivel, céljaival, va-
lamint nemzetközi kereteivel foglalkozik. A
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második (nagyobb) rész a Bundeswehrnek
– mint a német biztonságpolitika eszközé-
nek – feladatait, mûködése alapelveit, szer-
vezetét és átalakítását írja le. Az elsõ rész
legfontosabb újdonsága a német kül- és
biztonságpolitikai nemzeti érdekek részle-
tes összefoglalása, a másodiké a Bun-
deswehr fejlesztésének a gyarapodó nem-
zetközi feladatokra való összpontosítása.

A német 
biztonságpolitika alapjai

A legutóbbi fehér könyv kiadása óta a biz-
tonságpolitikai környezet változásai miatt
a német politikának olyan új kihívásokkal
kell szembenéznie, amelyek nemcsak az
ország biztonságát érintik, de globális
szinten is fenyegetést jelentenek, azaz Né-
metország biztonsága nem választható el
Európa és a világ biztonságától. A doku-
mentum egy másik alaptétele a biztonság
külsõ és belsõ dimenziói közötti határ eltû-
nése. A fehér könyv a kihívások kezelésé-
re a biztonság tág fogalmát alapul véve
egy olyan széles – kül-, biztonság-, véde-
lem- és fejlesztéspolitikai – eszközrend-
szer kialakítását és alkalmazását tûzi ki cé-
lul, amelyekkel elérhetõ a konfliktusok ko-
rai felismerése, megelõzése és megoldá-
sa. A külsõ veszélyek elhárítására koráb-
ban alkalmazott stratégiák (pl. az elretten-
tés) az új, aszimmetrikus kihívások kezelé-
sére elégtelenek. A megoldást a megelõ-
zõ jellegû, az eszközöket nemzeti és nem-
zetközi szinten is hatékonyan összefogó,
koherens, a kihívások okait célzó beavat-
kozásra van szükség.

A fehér könyvben megfogalmazott biz-
tonságpolitikai megközelítés alapja az az
elv, miszerint a biztonság már nem elsõ-
sorban földrajzi meghatározottságú, azaz
a Németország biztonságát érintõ kihívá-

sok nem feltétlenül az ország közelében
erednek, illetve Németországra gyakorolt
hatásuk nem függ epicentrumuk távolsá-
gától. Ennek megfelelõen kezelésük is az
ország területén kívül folyik majd – lehetõ-
leg ott, ahol megjelennek. A Németország
biztonságának szavatolásáról és ennek
keretében a Bundeswehr külföldi alkalma-
zásáról folyó vita a volt Jugoszlávia terüle-
tén kirobbant háborúk idejére datálható. A
politikai elit és a közvélemény a 2006-os
fehér könyv kiadásának idején már – bizo-
nyos alkotmányos határok között – elfo-
gadta azt az alapelvet, amelyet a közélet
az elõzõ kormány védelmi minisztere,
Peter Struck hírhedt (ám pregnáns) meg-
fogalmazásában röviden a „Németország
biztonságát a Hindukusnál kell védenünk”
formában ismer.

A nemzetközi mûveletekkel kapcsolatos
német felfogás alakulásának döntõ állo-
mása volt a karlsruhei alkotmánybíróság
1994. június 12-i határozata, melyet külö-
nösen a posztjugoszláv térség válságai-
nak kezelésében való esetleges német
részvétel kérdése váltott ki. A határozat le-
szögezte, hogy az alkotmány a szövetségi
államot nemcsak egy kollektív biztonsági
rendszerbe való belépésre és felségjogai
ezzel járó bizonyos korlátozásának elfoga-
dására jogosítja fel, hanem lehetõvé teszi
a kollektív biztonsági rendszerben való
részvételhez jellemzõen kötõdõ feladatok
vállalását is. A testület ugyanakkor a Bun-
destag beleegyezését támasztotta feltéte-
lül a haderõ külföldön történõ bevetésé-
hez. A döntés mintegy kodifikálta a német
haderõ külföldi bevetésével kapcsolatos
belsõ és külsõ fenntartások végét. A fordu-
lat 1995. június 30-án következett be, ami-
kor a törvényhozás döntött a Bundeswehr
balkáni bevetésérõl. A belsõ vita újbóli fel-
lángolását hozta azonban a koszovói vál-
ság idején Jugoszlávia ellen (ENSZ-man-
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dátum nélkül) indított NATO-mûveletben
való részvétel, majd 2002 elején az afga-
nisztáni ISAF-mûvelet támogatása.

Szintén a vörös–zöld koalíció öntudatos
külpolitikájára emlékeztet az a jelentõs
szerep, amelyet a fehér könyv – mérete,
népességszáma, gazdasági ereje és Eu-
rópa szívében elfoglalt helye alapján – Né-
metországnak tulajdonít. A dokumentum
szerint Németország feltett szándéka,
hogy – polgárainak biztonságát és jólétét
szavatolandó – kihasználja a globalizáló-
dó világban megnyíló lehetõségeket és
bõvülõ mozgásteret a biztonságát érintõ
válságjelenségek elleni fellépésre. Az or-
szág nemzetközi felelõsségére, érdekeire
és az Európa biztonságát meghatározó
nemzetközi intézményekben betöltött
kulcsfontosságú szerepére való hivatko-
zás szintén az új, nagyobb önbizalommal
fellépõ – leginkább a Schröder-kormány
hatalomra kerülésétõl datálható – német
kül- és biztonságpolitika jele.

Kihívások, kockázatok 
és veszélyek

Miközben a hidegháború vége alapvetõ,
pozitív változással járt Németország biz-
tonsága szempontjából, a globalizáció és
annak kísérõjelenségei új, összetett kihívá-
sokat hoztak. A fehér könyv az alábbi té-
nyezõket sorolja fel az ország biztonságát
érintõ kihívások között.

Globalizáció. A gazdaság, a kommuni-
káció és a tudomány folyamatainak erõsö-
dõ interdependenciája alapvetõen kedve-
zõ Németország számára, amelynek gaz-
dasági jóléte nagyban függ a nyersanyag-
okhoz, árukhoz és innovatív ötletekhez, új
technológiákhoz való hozzáféréstõl, és
alapvetõ érdeke a világkereskedelem nyi-
tottsága és a kereskedelmi útvonalak biz-

tonsága. A globalizáció ugyanakkor se-
bezhetõbbé teszi a német társadalmi és
gazdasági struktúrákat: a vele járó lehetõ-
ségek olyan kockázatokat és veszélyeket
is magukban rejtenek, melyek hatása át-
nyúlik az országhatárokon, egyre inkább
nem állami szereplõk váltják ki õket, és na-
gyobb távolságokról is befolyásolják Né-
metország biztonságát.

Terrorizmus. A 2001-es New York-i és
washingtoni terrortámadások nyilvánvaló-
vá tették a modern államok és társadal-
mak sebezhetõségét. A fehér könyv sze-
rint a biztonságra leselkedõ legközvetle-
nebb veszélyt a terrorizmus jelenti, ami
Németországra is érvényes, mint azt né-
met állampolgárok halálát okozó merény-
letek is mutatják.

Proliferáció és fegyverkezés. A hagyo-
mányos és tömegpusztító fegyverek fel-
halmozása és proliferációja súlyos hatás-
sal lehet a regionális biztonságra, a tö-
megpusztító fegyverek és hordozóeszkö-
zeik elterjedése pedig potenciálisan a vi-
lág biztonságát fenyegetõ legfõbb ténye-
zõ, különösen abban az esetben, ha ter-
rorszervezetek vagy más, nem állami sze-
replõk kezébe jutnak.

Regionális konfliktusok. Az Európa peri-
fériáján vagy más régiókban zajló megol-
datlan konfliktusok nemcsak közvetlen
környezetükre gyakorolnak destabilizáló
hatást. Az állami struktúrák felbomlása
kedvezõ körülményeket teremt a terror-
szervezetek mûködéséhez, és a szerve-
zett bûnözés, a korrupció, az ember- vagy
kábítószer-kereskedelem melegágya.
Ezek a hatások a globalizált világban
számtalan módon veszélyeztethetik a
nemzetközi közösség biztonságát is.

Illegális fegyverkereskedelem. A kis- és
kézifegyverek ellenõrizetlen kereskedelme
táplálja a konfliktusokat, és destabilizálja a
társadalmi és állami struktúrákat.
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A fejlõdést akadályozó tényezõk és a tö-
rékeny államiság. A fehér könyv e ténye-
zõk között sorolja fel az ellátási nehézsé-
geket és a javak elosztásának problémá-
ját, a klímaváltozás hatásait, a korrupciót,
az államok mûködésképtelenségét és a
migrációt.

Kereskedelmi útvonalak, források, kom-
munikáció. Világgazdasági szerepébõl
eredõen Németország különösen függ a
nyersanyagok beszerzésétõl, a kereske-
delmi útvonalak biztonságától, valamint a
kommunikációs és információs rendszerek
zavartalan mûködésétõl.

Energiabiztonság. Európa és Németor-
szág energiaellátásának biztosítása szem-
pontjából bizonyos globális tényezõk kihí-
vást jelenthetnek. Ilyen például a világ
energiaszükségletének növekedése, a nö-
vekvõ regionális és interregionális ener-
giakereskedelem, az éghajlatvédelem kö-
vetelményei, Európa és Németország nö-
vekvõ importfüggõsége, valamint a fejlõdõ
országok energiaellátottsága növekvõ
szükségessége. A fehér könyv szerint az
energia kérdése egyre nagyobb szerepet
fog játszani a biztonságpolitikában.

Migráció. Az ellenõrizetlen migráció
egyre súlyosabb problémát jelent az euró-
pai társadalmak számára, amelyek integ-
rációs képességét meghaladhatja a hábo-
rúk, a polgárháborúk, az üldözés, a sze-
génység, az éhség vagy a környezetpusz-
títás hatásai elõl menekülõk tömege. A fe-
hér könyv a migráció kiváltó okainak keze-
lésére a különbözõ politikaterületek össze-
hangolt fellépését tartja szükségesnek.

Járványok. A növekvõ migráció és mobi-
litás, valamint a globális kereskedelem
elõsegíti a járványok elterjedését, amelyek
– mint azt az AIDS afrikai terjedése által ki-
váltott szegénység és társadalmi instabili-
tás is mutatja – súlyos veszélyt jelenthet a
világ biztonságára.

A német biztonságpolitika 
céljai

A fehér könyv szerint a német biztonság-
politika által követett és azt meghatározó
alapvetõ érdekek

– a szabadság, a jog, a biztonság és a
jólét szavatolása a polgárok számára; 

– a szuverenitás és az ország területi ép-
ségének védelme; 

– a Németország biztonságát befolyáso-
ló konfliktusok és válságok megelõzé-
se és kezelése; 

– a globális kihívásoknak – különösen a
nemzetközi terrorizmusnak és a tö-
megpusztító fegyverek elterjedésének
– kezelése; 

– az emberi jogok védelme és a nemzet-
közi jogon alapuló nemzetközi rend
erõsítése; 

– az ország jólétének zálogát jelentõ vi-
lágkereskedelem szabadságának és
zavartalanságának biztosítása, a világ
szegény és gazdag régiói közötti sza-
kadék csökkentése érdekében.

A dokumentum a német kül- és bizton-
ságpolitika egyik központi célkitûzés-
ének tartja a transzatlanti partnerség fej-
lesztését, az Egyesült Államokkal fenn-
tartott szoros viszony ápolását. Az euró-
pai biztonság alapvetõ kérdéseinek
megválaszolásában az Egyesült Álla-
moknak a jövõben is jelentõs szerepe
lesz. Hasonlóan fontos cél Európa stabi-
litásának erõsítése az európai integráció
továbbfejlesztése és a Kelet-Európával,
a dél-kaukázusi régióval, Közép-Ázsiával
és a földközi-tengeri térséggel folytatott
aktív szomszédsági politika révén. Ezzel
egyidejûleg tartós biztonsági partnersé-
get kell kiépíteni Oroszországgal is. 
A német kormány emellett különös jelen-
tõséget tulajdonít a távolabbi régiókhoz
tartozó fontos államokkal való biztonság-
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politikai partnerségek kialakításának és
fejlesztésének is.

A német biztonságpolitika – az európai
biztonsági stratégiában foglaltaknak meg-
felelõen – multilaterális megközelítést al-
kalmaz. Mivel ma már egyetlen állam sem
képes arra, hogy egyedül szavatolja saját
biztonságát, Németország nemzetközi és
szupranacionális intézmények keretében
igyekszik védeni biztonságpolitikai érde-
keit, ezért aktívan részt vesz azok politiká-
inak alakításában. A német biztonságpoli-
tika emellett elõre tekint: az Európa és Né-
metország biztonságát érintõ kockázato-
kat és fenyegetéseket azok korai szaka-
szában tartja szükségesnek kezelni, ezért
fontos szerepet szán a korai elõrejelzés-
nek és a preventív fellépésnek, amelynek
keretében a biztonságpolitika rendelkezé-
sére álló teljes eszközárat alkalmazni kell.
Ez az eszköztár magában foglalja a fegy-
veres erõ alkalmazását is, a Bundeswehr
bevetésérõl azonban a kormány a német
érdekek és értékek alapos mérlegelése
alapján dönt.

A biztonságpolitika átfogó jellegének–
azaz a válságok kezelése érdekében ren-
delkezésre álló eszközök koordinációjá-
nak, az abban részt vevõ intézmények in-
tegrált együttmûködésének – kormányzati
szinten történõ megvalósítása érdekében
is történtek lépések, amelyeket a 2004.
május 12-én kiadott „Polgári válságmeg-
elõzés, konfliktuskezelés és konszolidá-
ció” c. akcióterv (Aktionsplan „Zivile
Krisenprävention, Konfliktlösung und
Friedenskonsolidierung) foglal össze. Az
akcióterv az elmúlt évek válságkezelõ és -
megelõzõ intézkedéseinek összefoglalása
és elemzése alapján igyekszik keretet ad-
ni a német kül-, biztonság- és fejlesztéspo-
litika számára. Az integrált megközelítés
jegyében nemcsak a klasszikusan „külsõ”
politikákkal foglalkozó külügy- és védelmi

minisztériumra terjed ki, hanem horizontá-
lis feladatként a többi minisztériumtól is
megköveteli, hogy járuljanak hozzá a vál-
ságok és konfliktusok megelõzéséhez és
kezeléséhez, és igyekszik összefogni a
kormányzati szinten fellelhetõ képessége-
ket és forrásokat.

A német biztonságpolitika 
nemzetközi keretei

A biztonságpolitika nemzeti integrációjá-
nak nemzetközi szinten a multilateralizmus
– azaz a kihívásoknak a partnerekkel és a
szövetségesekkel közös, a nemzetközi in-
tézmények keretében és a nemzetközi jog
alapján történõ kezelése – felel meg.

A fehér könyv szerint a német és európai
közös biztonság alapja a transzatlanti kap-
csolat, és ennek megfelelõen a német biz-
tonság- és védelempolitika legfõbb pillére
a NATO. A dokumentum egyes kijelentései
– például az, hogy az európai biztonság
alapvetõ kérdései a jövõben is csak az
Egyesült Államokkal közösen oldhatók
meg, vagy hogy az Egyesült Államokhoz
fûzõdõ szoros és bizalomteljes kapcsolat
rendkívüli jelentõségû Németország biz-
tonsága szempontjából a 21. században
is – a német külpolitika alapvetõ változását
tükrözik. A transzatlanti kapcsolatok 2003
eleji megromlásának jegyében Schröder
kancellár 2005-ben még arról beszélt a
müncheni biztonságpolitikai konferencián,
hogy a NATO már nem az elsõdleges fó-
rum a transzatlanti partnerek számára
stratégiáik megvitatására és koordinálásá-
ra. Az új kormány megalakítása után
Merkel kancellár ugyanezen a konferenci-
án egy évvel késõbb hitet tett a NATO-nak
mint a transzatlanti kapcsolatrendszer
alapjának a megújítása mellett. A fehér
könyv ebben a szellemben a NATO-t olyan
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szervezetként méltatja, amely az európai-
ak és az amerikaiak számára megbízható
biztonságpolitikai keretet nyújtott a nem-
zetközi politika változó viszonyai között is,
és rámutat a szövetség azon képességé-
re, hogy politikai, koncepcionális és a ka-
tonai képességei tekintetében alkalmaz-
kodni tudott a biztonságpolitikai környezet
változásaihoz.

A NATO és az Egyesült Államok szem-
pontjából betöltött fontos partneri szerepé-
nek megõrzése érdekében Németország
továbbra is törekszik arra, hogy a Bun-
deswehr kompatibilis és interoperábilis le-
gyen szövetségeseinek haderõivel. Az or-
szág már korán támogatta a NATO bõvíté-
sét (a fehér könyv itt inkább csak az 1999-
es és 2004-es bõvítésekre koncentrál) és
a szövetség partnerségi politikáját.

Az Európai Unió a politikai stabilitás, a
biztonság és a jólét záloga Németország
és a többi tagállam számára. A fehér
könyv szerint a német nemzeti érdekeket
leginkább egy cselekvõképes Európai
Unión keresztül lehet érvényre juttatni. Az
unió cselekvõképességének feltétele az
összhang, a nemzeti érdekek közötti
egyensúly, a tagállamok közötti megfelelõ
dialógus. Ennek alapját a bizalmon alapu-
ló bilaterális kapcsolatok adják, amelyek
lehetõvé teszik az uniós keretben hozott
konstruktív döntéseket. Némileg ironikus
fordulattal a fehér könyv itt csak a né-
met–francia kapcsolatokat (mérete, gaz-
dasági teljesítménye és történelmi ténye-
zõk folytán a két ország különleges szere-
pet játszik az Európai Unió fejlõdésében)
és az Egyesült Királysággal folytatott part-
neri viszonyt méltatja.

Az 1999-es német elnökség alatt kezde-
ményezett európai biztonság- és véde-
lempolitika keretében Németország jelen-
tõs képességeket bocsát rendelkezésre. A
helsinki fõ célkitûzéshez tett német felaján-

lás 18 000 fõig terjed. A 2004-es harccso-
port-koncepció francia–brit–német kezde-
ményezésen alapul, és a Bundeswehr je-
lentõs szerepet játszik a megvalósításá-
ban. Németország biztosítja az ESDP ren-
delkezésére álló öt nemzeti mûveleti pa-
rancsnokság egyikét.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a Né-
metország biztonsága szempontjából leg-
fontosabb két szervezet közötti együttmû-
ködés javítása német érdek. A NATO és az
Európai Unió nem egymással versengõ,
hanem egymást kiegészítõ biztonságpoli-
tikai profillal rendelkezik. Ezt a komple-
mentaritást tovább kell fejleszteni, és mi-
nél hatékonyabban kell kihasználni. A fe-
hér könyv javasolja a két szervezet közötti
stratégiai párbeszéd továbbfejlesztését a
biztonságpolitika minden aspektusáról, és
átfogó, az összes tagállamra kiterjedõ
partnerség kialakítását sürgeti közöttük.
Érdekes módon a dokumentum megemlíti
azt a célkitûzést is, hogy az Európai Uniót
képessé kell tenni ESDP-mûveletek auto-
nóm tervezésére és végrehajtására. (Bár a
saját uniós mûveleti parancsnokság kiala-
kítását célzó 2004-es tervureni kezdemé-
nyezésnek Németország is részese volt, a
franciák szívügyének tekinthetõ ötlettel
kapcsolatban az utóbbi idõben jóval óva-
tosabbnak tûnik a német álláspont.) A NA-
TO és az Európai Unió leginkább a nem-
zetközi terrorizmus elleni küzdelemben, a
polgári védelem koordinációjában és a tö-
megpusztító fegyverek proliferációja elleni
harcban mûködhetne együtt intenzíveb-
ben. A komplementaritás érdekében elen-
gedhetetlen az együttmûködés erõsítése a
képességfejlesztés és a haderõtervezés
területén.

A német kül- és biztonságpolitikának
szintén fontos eszköze a biztonság átfogó
megközelítését megtestesítõ EBESZ,
amelynek Németország jelentõs politikai,
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pénzügyi és személyi támogatást biztosít.
Németország célja az EBESZ mint bizton-
ságpolitikai konzultációs fórum megerõsí-
tése, az annak keretében kialakított nor-
marendszer és intézmények megõrzése
és továbbfejlesztése. Az utóbbi célkitûzés
komolysága érzékelhetõ volt a 2008 õszén
az európai biztonsági architektúráról
Sarkozy és Medvegyev elnök által indított
vitában tett német megnyilvánulásokban,
amelyek egyébként érdekesen árnyalják a
német–orosz kapcsolatokról kialakult álta-
lános képet is.

Az ENSZ erõsítése és a feladatainak el-
látáshoz szükséges források biztosítása
szintén német célkitûzés. Németország az
ENSZ költségvetésének harmadik legna-
gyobb befizetõje az Egyesült Államok és
Japán után, hozzájárul humanitárius akci-
óihoz, kulcsfontosságú képességeket és
kiképzést biztosít a szervezet katonai mû-
veleteihez. Az ország határozottan kiáll a
világszervezet reformja mellett, és úgy tû-
nik, hogy az új koalíció nem tett le a vö-
rös–zöld éra végén meglehetõsen ügyet-
lenül elõkészített, majd keservesen meg-
bukott tervrõl, az állandó tagság megszer-
zésérõl az ENSZ Biztonsági Tanácsában.
Ahogyan ugyanis a fehér könyv (meglehe-
tõsen álszerényen) megfogalmazza, Né-
metország továbbra is készen áll arra,
hogy a Biztonsági Tanács reformja kereté-
ben állandó tagként nagyobb felelõsséget
vállaljon az ENSZ munkájában.

A fegyverzetellenõrzés és fegyverzet-
csökkentés is fontos elem a multilaterális
német kül- és biztonságpolitikában. Né-
metország támogatja az ezzel foglalkozó
nemzetközi szervezeteket, illetve az ENSZ
és az EU ilyen irányú kezdeményezéseit.

Az utolsó prioritást a multilateralitás ke-
retében a partnerállamokhoz fûzõdõ kap-
csolatok erõsítése jelenti. A globális fenye-
getések világában a biztonságpolitika

nem korlátozódhat a Németország közelé-
ben fekvõ régiókra, hanem a fontos regio-
nális hatalmakkal kialakított kapcsolatok
ápolását is szem elõtt kell tartania. A fehér
könyv a német biztonságpolitika szem-
pontjából a következõ kulcsfontosságú ré-
giókat és államokat különbözteti meg:
Oroszország, Ukrajna, a Nyugat-Balkán, a
Kaukázus déli része és Közép-Ázsia, a
Közel- és Közép-Kelet, az ázsiai és csen-
des-óceáni térség és ezen belül Japán,
Kína és India, a szubszaharai Afrika, vala-
mint Latin-Amerika és a karibi térség.

A Bundeswehr mint a német
biztonságpolitika eszköze

A Bundeswehr feladatai a fehér könyv alap-
ján a következõkben foglalhatók öszsze.

A nemzetközi konfliktus-megelõzés és
válságkezelés, beleértve a nemzetközi ter-
rorizmus elleni küzdelmet, elõreláthatólag
a Bundeswehr legvalószínûbb feladata
lesz. Ez határozza meg a haderõ struktú-
ráját és képességeinek fejlesztését.

A NATO-szövetségesek elleni esetleges
támadás esetén továbbra is érvényes a
kölcsönös segítségnyújtási kötelezettség,
ami az aszimmetrikus és terrortámadások
elhárítására is vonatkozik.

A szövetségi keretben folytatott honvé-
delem továbbra is a Bundeswehr egyik
központi feladata marad, noha belátható
idõn belül nem valószínûsíthetõ fenyege-
tések ellen irányul. A biztonság külsõ és
belsõ dimenziói közötti határ elmosódása
miatt ugyanakkor a terrortámadások és
egyéb aszimmetrikus fenyegetések elleni
védelem keretében a Bundeswehrnek
szükség esetén támogatást kell nyújtania
a belsõ biztonságért felelõs szövetségi és
tartományi hatóságoknak. Különösen fon-
tos a Bundeswehr szerepe a lakosság vé-
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delmében a német légtér és tengeri hatá-
rok védelmében, vagy a német állampol-
gárok mentésében és evakuálásában Né-
metország határain kívül is. A Németor-
szág területét érõ terrorfenyegetettség nö-
vekedésével a lakosság és a kritikus inf-
rastruktúra védelme egyre fontosabb fel-
adatnak tekinthetõ.

A partnerségi kapcsolatok és a nemzet-
közi együttmûködés a bizalom erõsítése
révén hozzájárul a válságok megelõzésé-
hez vagy utókezeléséhez, és konstans ka-
tonai feladatnak tekinthetõ. Ebbe a fel-
adatkörbe tartoznak a fegyverzetellenõr-
zéssel kapcsolatos tevékenységek is.

A Bundeswehr támogató és kiegészítõ
jelleggel segítséget nyújt természeti ka-
tasztrófák vagy különösen súlyos balese-
tek következményeinek kezelésében bel-
földön, vagy humanitárius segítségnyújtás
keretében a katasztrófavédelem feladatai-
ban külföldön.

A Bundeswehr alkalmazásának alapja az
alkotmány és a nemzetközi jog. Az alkot-
mánybíróság 1994-es határozata leszö-
gezte azt is, hogy a német haderõ a kollek-
tív biztonsági rendszer keretében és sza-
bályai alapján nemzetközi mûveletekben is
bevethetõ. A Bundeswehr ennek alapján
vesz részt a nemzetközi válságkezelés-
ben, beleértve a nemzetközi terrorizmus el-
leni harcot is. A nemzetközi bevetésérõl
szóló döntés meghozatala a szövetségi
kormány hatáskörébe tartozik, ugyanakkor
fegyveres erõként való alkalmazása csak a
Bundestag beleegyezésével lehetséges.

A fehér könyv megerõsíti az Innere
Führung (a belsõ vezetés) elvének fontos-
ságát a Bundeswehr szempontjából. Az
Innere Führung koncepciója, amelyet az
ötvenes évek elején, a Bundeswehr meg-
teremtésével párhuzamosan dolgoztak ki,
a katonák társadalmi integrációját célozza
meg. Alaptétele, hogy a szigorúan vett ka-

tonai feladatokból eredõ korlátozásoktól
eltekintve a katona ugyanazokat az alapjo-
gokat élvezi, mint az állam bármely más
polgára. (Ez a Staatsbürger in Uniform, az
„egyenruhás állampolgár” elve). Az Innere
Führung megvalósításának érdekében a
katonák politikai és etikai oktatásban ré-
szesülnek, a bevetésekre való felkészítés
során pedig megfelelõ vallási és kulturális
ismereteket kapnak, így képesek lesznek
a külföldi mûveletekben felmerülõ össze-
tett helyzetekben felelõsséggel dönteni. A
Bundeswehr új feladatai és a biztonság-
politika átfogó megközelítése az Innere
Führungnak napjainkban új aktualitást
adott. Ugyanez a logika – a haderõ és a
társadalom közötti szoros kapcsolat fenn-
tartása – indokolja az általános hadkötele-
zettség megtartását Németországban. A
fehér könyv szerint az általános hadkötele-
zettség olyan értékes és sokrétû ismerete-
ket és képességeket biztosít a Bun-
deswehrnek, amelyekre kibõvült feladatai-
nak ellátásához szüksége lehet. A hadkö-
telesek szolgálati ideje 2002 óta kilenc hó-
nap, amit az önkéntes továbbszolgálók
még legfeljebb 14 hónappal meghosszab-
bíthatnak.

A biztonságpolitikai változások és az újra-
egyesítés anyagi terhei miatt a védelmi költ-
ségvetés Németországban 1991-et követõ-
en csökkent. A Bundeswehr bevethetõsé-
gének fejlesztése jelentõs átalakítást és
modernizációt tesz szükségessé, így vár-
hatóan fennmarad a feszültség a védelem-
politikai szükségletek és a többi politikate-
rület pénzügyi igényei között. A kormány a
költségvetés konszolidációjára helyezi a
hangsúlyt, és ez a haderõtervezésre is kö-
telezõ korlátot jelent. Tekintettel a Bun-
deswehr új feladatrendszerére és az ahhoz
szükséges új struktúrák kialakítására, a je-
lentõs létszámleépítéseken túl nincs lehetõ-
ség a kiadások további csökkentésére. 

89



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JANUÁR

A középtávú pénzügyi tervek azonban már
a védelmi költségvetés fokozatos emelke-
dését tartalmazzák. A védelmi kiadásokon
belül idõközben jelentõs átcsoportosítások-
ra került sor, különösen a dologi kiadásoktól
a fejlesztésre fordított tételek javára, minek
eredményeként a fejlesztés aránya túllépte
az eredetileg célul kitûzött 30 százalékot.

A Bundeswehr feladatai és nemzetközi
kötelezettségei miatt a német haderõ fej-
lesztésének középpontjában a bevethetõ-
ség áll. A német ambíciószint meghatáro-
zásakor figyelembe vett nemzetközi köte-
lezettségvállalások alapján Németország-
nak a NATO reagáló erejéhez felajánlott
hozzájárulása összesen kb. 15 000 kato-
nát köt le (ebbõl 5000 készenlétben); a
helsinki fõ célkitûzés keretében akár 18
000 német katona teljesíthet szolgálatot
(ebben benne foglaltatik a harccsoportok-
hoz való német hozzájárulás); az ENSZ
mûveleteihez eseti alapon biztosított ki-
egészítõ képességek 1000 fõ bevetését
jelenthetik. A német haderõ képes továb-
bá egy német vezetésû, kb. 1000 fõs kon-
tingenst igénylõ mentési mûvelet végre-
hajtására. Ehhez számíthatók a NATO, az
EU és az ENSZ által indított mûveletekben
jelenleg részt vevõ német csapatok (2008.
végi állás szerint kereken 6600 fõ); a leg-
fontosabb mûveletek német szempontból
a bosznia-hercegovinai európai uniós

Althea-mûvelet, a NATO koszovói és afga-
nisztáni mûvelete, valamint az ENSZ égi-
sze alatt zajló libanoni UNIFIL.

Mindezek alapján Németországnak
szüksége van megfelelõ méretû, békeki-
kényszerítõ mûveletekre alkalmas erõkre,
amelyek képesek fegyveres erõ alkalmazá-
sára összhaderõnemi, magas intenzitású,
szövetségesekkel és partnerekkel közösen
végrehajtott mûveletek keretében. A Bun-
deswehr alkalmazása jelenleg túlnyomó-
részt nemzetközi békefenntartó, stabilizáló
mûveletekben történik, amelyek célja az ál-
lami és társadalmi struktúrák megteremté-
séhez szükséges feltételek biztosítása.
Ilyen mûveletekben a nemzeti ambíciószint
alapján 14 000 katona vethetõ be, akár öt
különbözõ mûveleti területen. A német la-
kosság védelmére és egyéb, belföldön
végrehajtott támogató feladatokra is meg-
felelõ erõket kell fenntartani. A tervek sze-
rint 2010-re a még létezõ, nem aktív csapa-
tokat jelentõsen csökkentik, és a haderõt
három kategóriába – bevetési, stabilizáló
és támogató erõk – sorolják, és feladataik-
nak megfelelõen képezik ki, szerelik fel és
vetik be õket. A bevetési erõkhöz 35 000,
a stabilizáló erõkhöz 70 000, a támogató
erõkhöz 147 500 fõ tartozik. Ennek alapján
2010-re a Bundeswehrnek 252 500 aktív
katonája lesz. Rajtuk kívül 75 000 civil áll
majd a védelem szolgálatában.              
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