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Annak ellenére, hogy a békefenntartás
csak az 1950-es években került be a nem-
zetközi politikai terminológiába, a politikai
válságok nemzetközi menedzselése sok-
kal régebbi múltra tekint vissza. A jelenle-
gi nemzetközi viszonyok között a béke-
fenntartás az erõszakos konfliktusok meg-
oldásának leginkább elfogadott módja, de
az egyes államok sok esetben különbözõ-
képpen értelmezik és interpretálják a bé-
kefenntartás elméletét és gyakorlatát. En-
nek következtében egyes idõszakokban –
amikor nagyobb az egyetértés az ENSZ
Biztonsági Tanács tagjai között – jelentõ-
sen megnõ a nemzetközi közösség hajlan-
dósága a konfliktusok megoldására, ami-
kor viszont ez az összhang megbomlik,
még a komoly következményekkel járó
konfliktusok sem serkentik cselekvésre a
nemzetközi szervezeteket. 

Ilyennek lehettünk tanúi a hidegháború
befejezõdése után, amikor a békefenntar-
tó akciók jellege jelentõsen megváltozott,
számuk pedig nõtt. Ennek ellenkezõjét ta-
pasztalhattuk 2004 után, amikor a szomá-
liai és a ruandai kudarcok következtében a
fejlettebb országok csökkentették politikai
és személyi hozzájárulásukat új ENSZ-
missziók létrehozásához. 

A békefenntartás fogalma az idõk folya-
mán lényegesen változott, s napjainkban

ezt a fogalmat használjuk legáltalánosab-
ban az ENSZ vezetése alatt álló mûveletek
leírásában. E fogalom azonban tartalmá-
ban sokkal tágabb, s magában foglalja a
hagyományos békefenntartás elemeitõl
kezdve (megfigyelõ, közvetítõ) a multina-
cionális missziók összetett feladatáig (le-
fegyverzés, választások megfigyelése,
gazdaság helyreállítása, a közigazgatás
újjászervezése) terjedõ spektrumot. Ennek
következtében a kezdeti, majdnem tisztán
katonai missziók fokozatosan átalakultak,
s mára sikerük legalább annyira függ a ci-
vil elemek eredményességétõl, mint a ka-
tonák fellépésétõl. 

A hidegháború idõszakát sok szakértõ
az úgynevezett klasszikus békefenntartás
idõszakának nevezi, holott már ebben az
idõszakban is sor került olyan missziókra
(Kongó, Korea), melyeket ma békekikény-
szerítésnek nevezünk. 1987-ig a béke-
fenntartásnak viszonylag szûk feladat-
rendszere volt. Elsõsorban olyan missziók-
kal találkozhattunk, mint semleges, demili-
tarizált zónák fenntartása, tûzszünet meg-
figyelése, szemben álló felek elválasztása,
békeegyezmény fenntartása, vagy külsõ
intervenció megakadályozása. 

A békefenntartásról publikált könyvtárnyi
szakirodalomban számos felosztással ta-
lálkozhatunk a missziók jellegét illetõen.

Szabó László

A békefenntartás új értelmezése

Jelen írás a békefenntartás fogalmának az elmúlt több mint hatvan év
során bekövetkezett változását, illetve a békemûveletek differenciáló-
dásának folyamatát vázolja fel. Szerzõje nem csupán elméleti ismere-
tekkel, hanem gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik a békefenntar-
tás és a békemûveletek terén.
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William Durch felosztása szerint négyfajta
békefenntartó misszió létezik: a hagyomá-
nyos békefenntartás, a többdimenziós mû-
veletek, a békekikényszerítés és a humani-
tárius misszió. Diehl és Druckman sokkal
specifikusabb felosztást alkalmaz, a ha-
gyományos békefenntartástól a szankciók
kikényszerítéséig tizenkét különbözõ tevé-
kenységi formát sorol fel. J. J. Holst osztá-
lyozása szerint a békemûveletek nyolc faj-
táját különböztethetjük meg (a konfliktus ki-
robbanásának megelõzése, a felek elvá-
lasztása, a staus quo helyreállítása, a béke
megõrzése, a politikai megoldás és az
egyezmény betartásának elõsegítése, a
jog és törvény betartása, kényszerítõ mû-
veletek és az egyezmény megsértésének
megszüntetése). Goulding felosztása sze-
rint hat típus létezik: megelõzõ telepítés,
hagyományos békefenntartás, egyezmény
teljesítésének átfogó ellenõrzése, humani-
tárius segélyek szétosztásának ellenõrzé-
se, a mûködésképtelen állam intézményei

helyreállításának elõsegítése, tûzszünet ki-
kényszerítése. Demurenko és Nikitin hét
csoportra osztja a békefenntartó misszió-
kat: békefenntartás (peacekeeping), a bé-
ke megõrzése érdekében végrehajtott mû-
veletek (operations to preserve peace), bé-
keteremtés (peacemaking), békefenntartó
mûveletek (peacekeeping operations), bé-
kekikényszerítés (peace enforcement), bé-
keépítõ mûveletek (peace-building opera-
tions), humanitárius akciók (humanitarian
actions). Vannak kísérletek arra, hogy a
békefenntartást idõbeli sorrend szerint
csoportosítsák. Marrack Goulding három-
generációs békefenntartásról beszél. Van-
nak aztán olyanok is, akik egyszerûen két
csoportra osztják a békemissziókat, és hi-
degháború alatti, illetve utáni missziókat
különböztetnek meg.

Természetesen a világszervezet is cso-
portosította a válságkezeléssel kapcsola-
tos misszióit. Az Agenda for Peace címmel
1992-ben napvilágot látott dokumentum-

Összefüggés a békefenntartás különbözõ formái között
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ban az ENSZ négy különbözõ missziót kü-
lönböztet meg. 

A preventív diplomácia a szemben álló
felek közötti ellenségeskedés megelõzé-
sét, annak konfliktussá eszkalálódását hi-
vatott megelõzni. Olyan formái léteznek,
mint a bizalomépítés, a tényfeltáró misz-
szió, a korai riasztás, a megelõzõ telepítés
és demilitarizált zónák kialakítása.

A béketeremtés célja a szemben álló fe-
lek közötti megállapodás létrehozása alap-
vetõen az ENSZ-alapokmány VI. fejezeté-
ben jelzett békés eszközökkel, mint pél-
dául a Nemzetközi Bíróság, a segítségnyúj-
tási politika javítása, gazdasági szankciók,
illetve ezek kudarca esetén a VII. fejezet-
ben szereplõ katonai erõ alkalmazásával.

A szemben álló felek egyetértésével bé-
kefenntartás az ENSZ-erõk (katonák, rend-
õrök és civilek) telepítésével az adott tér-
ségbe. A békefenntartás megnöveli a
konfliktus megelõzésének és a béke létre-
hozásának lehetõségét. 

A konfliktus utáni békeépítés olyan tevé-
kenység, amely erõsíti a békefolyamatot
megszilárdító struktúrákat és megakadá-
lyozza a konfliktus újbóli kitörését. Olyan
tevékenységi formákat foglal magában,
mint a szemben álló felek lefegyverzése,
fegyverek megsemmisítése, menekültek
visszatelepítése, a biztonsági erõk kikép-
zésének segítése, választások megfigyelé-
se, az emberi jogok védelmének biztosítá-
sa, a kormányzati intézmények erõsítése,
valamint a formális és informális politikai
részvétel biztosítása. 

Békefenntartás és politika

A nemzetközi élet szereplõi között kicsi az
egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen szerepet játszhat a békefenntartás a
politikában. Ennek következtében egyes

országok a békefenntartás szerepét a glo-
bális politikában a vesztfáliai egyezmény
elveinek megfelelõen, míg mások sokkal
ambiciózusabb módon posztvesztfáliai ér-
telemben kezelik. Mindkét értelmezés a
béke és a liberalizmus közötti pozitív kap-
csolatot támogatja, de lényegesen külön-
böznek abban, hogy mit értenek a liberális
demokrácia békefelfogásán. 

A vesztfáliai elvekhez ragaszkodók azzal
érvelnek, hogy a globális politikának csak
korlátozottan kell beavatkoznia a viták bé-
kés rendezésébe és az államok közötti
kapcsolatokba. Ebben a megközelítésben
a társadalom ideológiai elkötelezettsége
és politikai rendszere a békefenntartók
számára érdektelen mindaddig, amíg az
állam tiszteletben tartja a szuverenitás és a
be nem avatkozás elvét. Különleges eset-
ben ez azt is jelentheti, hogy a békefenn-
tartók az adott államban még az emberi jo-
gok súlyos megsértése esetén sem avat-
koznak be mindaddig, amíg az közvetlenül
nem veszélyezteti a nemzetközi rendet.

A békefenntartás posztvesztfáliai kon-
cepciója szerint az államok közötti liberális
kapcsolat feltételezi az államon belüli libe-
rális társadalmat is. Egy adott állam társa-
dalmának természete meghatározza an-
nak nemzetközi kapcsolatait is, azaz egy
liberális állam külpolitikájában a liberális
célokat támogatja. Ennek megfelelõen a
posztvesztfáliai békefenntartás nem korlá-
tozódik arra, hogy fenntartsa az államok
közötti békét, ennél sokkal ambiciózusabb
feladatot, az államon belüli béke megõrzé-
sét is magára vállalja. Ezt azzal kívánja el-
érni, hogy az erõszak sújtotta államban
(ami szükségessé tette a békefenntartók
beavatkozását) liberális társadalmi értéke-
ket és politikai rendszert támogat. A ha-
gyományos érvelés szerint a nemzetközi
jog jogellenesnek tekinti a humanitárius
beavatkozásokat, így korántsem automati-
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kus, hogy népirtás vagy etnikai tisztogatás
esetében támogassák a szuverenitás kor-
látozását. Nem szükségszerû az sem,
hogy egy belsõ konfliktus utáni békeépítés
során a politikai, gazdasági és társadalmi
rendszert liberális fejlõdési pálya felé moz-
dítsák el. A gyakorlatban azonban a
posztvesztfáliai békefenntartás mûveleteit
úgy hajtják végre, hogy ezzel elültessék a
magvait egy liberális demokrata államnak.

A globális politikában a békefenntartás
vesztfáliai koncepciójának hagyományos
támogatója Oroszország, Kína és a függet-
lenségüket nem olyan rég elnyert harma-
dik világbeli országok, míg a posztveszt-
fáliai koncepcióé az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia, Franciaország, Kanada,
valamint az olyan humanitárius szerveze-
tek, mint a Human Right Watch és az Inter-
national Crisis Group. 

A békefenntartás e két koncepciója kö-
zötti folyamatos és máig lezáratlan vita sok
vonatkozásban rávilágít az ENSZ-alapok-
mány és a nemzetközi jog azon problémá-
jára, hogy az állam biztonsága vagy az
emberi biztonság élvez-e prioritást, kime-
netelét azonban napjaink egyik legjellem-
zõbb folyamata, a globalizáció a béke-
fenntartás posztvesztfáliai koncepciója fe-
lé billenti. 

A békefenntartás szereplõi

A békefenntartás koncepciójának fejlõdé-
se a közvéleményben és szakértõi körök-
ben is szorosan összefonódik az ENSZ-
szel, annak ellenére, hogy más szerveze-
tek és államok önállóan is számos esetben
hajtottak végre békefenntartáshoz hasonló
akciókat. Az 1948–2005 közötti idõszak
békefenntartó akciói azt mutatják, hogy
egyfajta munkamegosztás alakult ki
ENSZ- és nem ENSZ-szereplõk között a

konfliktusmegelõzés és -menedzselés te-
rületén. 

A fenti idõszakban a nem ENSZ-szerep-
lõk 68 esetben kezdeményeztek ilyen ak-
ciókat, míg az ENSZ csak 60 esetben. 
A nem ENSZ-mûveletek közül az ENSZ
mindössze 28-at ismert el vagy biztosított
mandátumot a számukra, a többi negyven
akciót egyéni vagy regionális kezdemé-
nyezésre hajtották végre. E mûveletek
trendje azonban az ENSZ-mûveletekkel
párhuzamos fejlõdést mutat: a hideghábo-
rú alatt lényegében az ENSZ-mûveletekkel
megegyezõ arányban kezdeményeztek
ilyen mûveleteket, s a nem ENSZ-vezetés-
sel végrehajtott mûveletek száma 1990-tõl
indult növekedésnek, párhuzamosan az
ENSZ-missziókkal.

Az államok közötti, illetve az államokon
belüli konfliktusok adatainak elemzése né-
hány érdekes következtetésre vezet. Egy-
részt az ENSZ 17 esetben avatkozott be
államok közötti konfliktusba, míg a nem
ENSZ-szereplõk 18 esetben, melyek közül
egyiknek sem volt ENSZ-felhatalmazása.
Másrészt, amíg a hidegháború idõszaká-
ban – pontosabban 1973-ig – a nem
ENSZ-szereplõk játszották a meghatározó
szerepet az államok közötti konfliktusok
megoldásában, addig 1973-at követõen
az ENSZ dominált ezen a területen. 2006
elején az ENSZ hat ilyen misszióban volt
érdekelt, míg csak két olyan eset volt, ami-
kor nem ENSZ-szereplõk vezették ezeket
a mûveleteket. 

Az államokon belüli konfliktusok más
tendenciát mutatnak. 2005-ig az ENSZ 44
belsõ konfliktus felszámolását kezdemé-
nyezte, míg nem ENSZ-szereplõk 51 eset-
ben vállalkoztak hasonló feladatra, melyek
közül 28 kapta meg az ENSZ Biztonsági
Tanács felhatalmazását. A hidegháború
során viszonylag kevés ilyen mûveletre ke-
rült sor: 1960–1975 között az ENSZ domi-
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nált, míg 1976–1983 között nem ENSZ-
szereplõk hajtották végre az ilyen mûvele-
tek többségét. 1996-ot követõen azonban
a nem ENSZ-mûveletek száma mintegy öt-
ven százalékkal magasabb volt, ami jelzi a
regionális szervezetek növekvõ szerepét a
belsõ konfliktusok megoldásában.

A békefenntartás tehát nem csak az
ENSZ privilégiuma: más államok és nem-
zetközi szervezetek is vezethetnek vagy
kezdeményezhetnek békefenntartó mû-
veletet. Napjainkban a regionális szerve-
zetek egyre jelentõsebb szerepet játsza-
nak a nemzetközi konfliktusok megoldá-
sában, amit a regionális szereplõk is elfo-
gadnak. Ugyanakkor a nemzetközi köz-
vélemény sokkal inkább elfogadja azokat
a békemûveleteket, amelyek rendelkez-
nek az ENSZ felhatalmazásával, függetle-
nül attól, hogy milyen erõk vesznek részt
bennük. A békefenntartó missziók tehát
végrehajtóikat tekintve három csoportba
– egyes országok, regionális szervezetek
és az ENSZ által végrehajtott akciókra –
oszthatók.

A békefenntartó missziók jelentõs részé-
ben egyoldalú beavatkozásra kerül sor,
amikor egy ország vagy országcsoport a
regionális problémák továbbterjedésének,
humanitárius problémák kiélezõdésének
megakadályozása vagy saját érdekei vé-
delme érdekében avatkozik be. A beavat-
kozást végrehajtó szereplõk elemzése

szerint az ilyen mûveletek a következõkép-
pen csoportosíthatók. 

1. Regionális hatalom saját gazdasági
érdekei, területi igényei, a természeti erõ-
forrásokhoz való hozzáférése, vagy regio-
nális érdekei – azaz a status quo – megõr-
zése céljából avatkozik be. E mûveletek
közé sorolhatjuk Oroszország beavatko-
zását Dél-Oszétiában és Abháziában,
vagy a nigériai békefenntartókét Nyugat-
Afrikában. Az ilyen esetekben a pártatlan-
ság és a legitimitás erõsen megkérdõje-
lezhetõ. A mûveletnek ugyanakkor pozitív
hatása is lehet, hiszen végrehajtója job-

Békefenntartó missziók száma
(ENSZ és nem ENSZ)

Forrás: Daniel, C. F. Donald – Taft, Patricia –
Wiharta, Sharon: Peace Operations: Trends,
Progress and Prospects. Washington D. C.,
2008, Georgetown University Press, 11. o.

A békefenntartó missziók száma, 1945–1995

Régió
ENSZ vvezette mmûveletek Nem EENSZ vvezette mmûveletek

Államok kközötti Államon bbelüli Államok kközötti Államon bbelüli
Afrika 3 20 3 21
Ázsia 3 6 6 10
Amerika 0 9 5 2
Európa 2 9 0 14
Közel-Kelet 9 0 4 4
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ban ismerheti a régió problémáit, na-
gyobb katonai kapacitással rendelkezik, s
ezért katonailag hatékonyabban, gyor-
sabban léphet fel egy konfliktus megaka-
dályozása érdekében.

2. A beavatkozó lehet a korábbi gyarma-
tosító ország, amely továbbra is erõs poli-
tikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatot
tart fenn volt gyarmatával. Ilyen szerepet
játszott Franciaország, amikor 1997–1998
között támogatta a MISAB-misszió (Inter-
African Mission to Monitor the Implemen-
tation of the Bangui Agreements, 1997)
létrehozását Közép-Afrikában, vagy a
Sierra Leone-i kormány és az UNAMSIL
(United Nations Mission in Sierra Leone,
1999) támogatása érdekében végrehajtott
brit beavatkozás 2000-ben. A korábbi
gyarmatosító hatalmat motiváló tényezõk
között olyan elképzelések szerepelhetnek,
mint a baráti kormány támogatása, gazda-
sági, politikai érdekei védelme, humanitá-
rius megfontolások (saját állampolgárai
védelme), vagy nemzetközi nyomás.

3. Egy olyan érintett szomszéd is be-
avatkozhat a belsõ konfliktusba – önálló-
an, vagy mint egy szövetség meghatározó
tagja –, amely a gazdasági rend felbomlá-
sát vagy az emberi jogok tömeges meg-
sértését fenyegetõ biztonsági problémá-
nak tekinti. Lépését leginkább az motivál-
hatja, hogy attól tart, a konfliktust nem si-
kerül megállítania a határon, s hatása saját
országát is jelentõs mértékben érintheti.
Ilyen beavatkozásra került sor 1997-ben a
piramisjáték-válságba süllyedt Albániá-
ban, amikor az Olaszország vezette erõk
feladata az volt, hogy megakadályozzák
az albán menekültek tömeges beáramlá-
sát, illetve az albán állam felbomlását. Ha-
sonló akciót hajtott végre az Ausztrália ve-
zette koalíció 1999-ben a függetlenségi
népszavazást követõen polgárháborúba
sodródó Kelet-Timorban. 

4. A nagyhatalmak egyedül, vagy egy al-
kalmi szövetség vezetõjeként szintén je-
lentõs szerepet játszhatnak más országok
belsõ konfliktusának megoldásában. Erre
az esetre számos példát találhatunk a 19.
századi nagyhatalmi politika és a hideghá-
ború idõszakában is, amelynek során a
nagyhatalmak igyekeztek megõrizni a
nemzetközi status quót vagy befolyási
övezetüket. De ilyen eset volt az is, amikor
1982-ben Izrael nem fogadta el, hogy az
ENSZ felügyelje a palesztin erõk kivonását
Bejrútból, és az Egyesült Államokat kérte
fel a többnemzeti erõk vezetésére.

A nemzetközi szervezetek szintén jelentõs
szerepet játszanak a békefenntartó mûve-
letek kezdeményezésében, hiszen az egy-
oldalú akciókkal szemben jelentõs funkci-
onális és normatív elõnyökkel rendelkez-
nek. Az általuk kezdeményezett akciók le-
gitimációja lényegesen nagyobb, s állan-
dó struktúrájuk révén – melynek segítsé-
gével életre hívják és folyamatosan mene-
dzselik a békemûveleteket – képesek
megteremteni és összehangolni a külön-
bözõ érdekeket. Ennek következtében a
következõ elõnyökkel rendelkeznek:

1. Maguk alakítják ki a békefenntartás
szabályait. A részt vevõ államok köteles-
sége, hogy a szervezeten belül közösen
kialakított szabályokat tiszteletben tartsák
és a mandátumban meghatározottak sze-
rint tevékenykedjenek.

2. Nagyobb átláthatóságot és elszámol-
tathatóságot biztosítanak az egy ország
vagy alkalmi szövetség által vezetett akci-
ónál, és gyakran olyan belsõ eljárással
rendelkeznek, amely alkalmas ezen akciók
értékelésére. 

3. Abban az esetben, ha a konfliktus súj-
totta ország is tagja a szervezetnek, na-
gyobb hajlandóságot mutathat a válság-
megoldó akcióval kapcsolatban, mintha
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azt egy regionális hatalom hajtotta volna
végre.

4. A nemzetközi szervezetek jövendõ ak-
cióik során felhasználják a békefenntartás
során korábban szerzett tapasztalataikat. 

Az elõnyök mellett természetesen hátrá-
nyokat is említhetünk, melyek alááshatják
a szervezet hitelességét és cselekvõké-
pességét. Számos szervezetnek nincs
olyan személyi és szervezeti kapacitása,
amely alkalmassá tenné a napjainkban
egyre gyakoribb komplex mûveletek vég-
rehajtására. Továbbá egy nemzetközi
szervezet vezetésével végrehajtott béke-
fenntartó misszió nem feltétlenül legitimál-
ja az akciót. A nemzetközi szervezet legiti-
mitása függ a szervezetétõl, a történelmi
helyzettõl és az intervenció természetétõl. 

Egyértelmû, hogy a nemzetközi szerve-
zetek tekintetében egyetlen más konti-
nensnek sincs olyan integrált intézményi
rendszere, mint Európának. A konfliktusok
megoldásához rendelkezésére állnak
azok a szervezetek, amelyek az elmúlt
majd két évtized során számos alkalom-
mal bizonyították, hogy szervezeti, struktu-
rális és pénzügyi szempontból is alkalma-
sak békefenntartó feladatok végrehajtásá-
ra. Sõt napjainkra bizonyos szakosodás is
megfigyelhetõ a NATO, az EU és az EBESZ
válságmegoldó kapacitásának alkalmazása
során. A kontinens vezetõ szerepet játszik
más kontinensek konfliktusainak megoldá-
sában is, illetve a tapasztalatok átadásában
és a pénzügyi segítségnyújtásban is.

Afrikában, a legtöbb konfliktus által súj-
tott térségben, az Afrikai Unió, az ECOWAS
(Economic Community of West African
States – Nyugat-afrikai Országok Gazda-
sági Közössége) és a SADC (Southern
African Development Community – Dél-af-
rikai Fejlesztési Közösség) hozott létre
olyan mechanizmust, amely alkalmas a
konfliktusok megelõzésére.  Ezek a szerve-

zetek számos missziót vezettek az elmúlt
idõszakban, azonban nagy problémát je-
lent számukra az anyagi források és a jól
felszerelt katonai kontingensek hiánya.

Modern kori felosztás

A legszemléletesebb osztályozás négy
csoportba sorolja az ENSZ 2008 végéig
létrehozott 63 békefenntartó misszióiját.
Többségük az úgynevezett megfigyelõ
misszió kategóriájába tartozik. Ezek általá-
ban néhány száz fõs fegyvertelen katoná-
ból álltak, akik többnemzeti kis csoportok-
ban a szemben álló felek közötti helyzet
alakulását követték nyomon és jelentették
az esetleges – a tûzszüneti egyezménytõl
eltérõ – cselekményeket. A szemben álló
feleknek vétójoguk volt az ENSZ-erõk ösz-
szetételét, tevékenységük formáit illetõen,
így tulajdonképpen politikailag kiszolgálta-
tottak voltak a felek érzékenységének. 
E missziók inkább morális jellegûek voltak,
hiszen katonailag nem képeztek jelentõs
erõt, s nem voltak képesek, illetve nem is
voltak felhatalmazva a konfliktus újbóli ki-
robbanásának megakadályozására. Pél-
dául a mintegy 800 km hosszú kasmíri ha-
társzakaszt (UNMOGIP) 50, vagy a jemeni
felek közötti 15 000 km2 nagyságú demili-
tarizált zóna (UNYON) ellenõrzését 100
megfigyelõ végezte. 

A második csoportba a hagyományos
békefenntartó missziók sorolhatók, melyek
abban hasonlítottak az elõzõ kategóriára,
hogy telepítésükre az ellenséges felek
egyetértésével és együttmûködésével ke-
rült sor, de a részt vevõ katonai erõk sok-
kal összetettebb feladatot láttak el, mint a
megfigyelõk. Erõk és fegyverzet tekinteté-
ben felülmúlták õket, számuk néhány ezer
fõig terjedt, és könnyûfegyverzettel rendel-
keztek. Alkalmazási elveikben ugyanakkor
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nem tértek el lényegesen a megfigyelõ
misszióktól. Összetételükben tükrözték az
ENSZ tagállamainak földrajzi megoszlását
és semlegességét, s nem képviseltek ha-
tékony katonai erõt, hiszen az egyes kato-
nai kontingensek kiképzettsége és felsze-
reltsége jelentõsen eltért egymástól. Veze-
tésükben kettõsség érvényesült, az egyes
nemzeti kontingensek ugyan az ENSZ által
kijelölt parancsnok irányítása alatt tevé-
kenykedtek, de a nemzeti parancsnoksá-
gok – amennyiben érdekeik úgy kívánták –
megakadályozhatták az adott feladat vég-
rehajtását. Tevékenységük a szemben álló
felek között meghatározott ütközõzónára
korlátozódott, s fegyvereiket csak önvé-
delmi célokra használhatták. E békefenn-
tartó erõk jelenlétének sokkal inkább poli-
tikai, semmint katonai jelentõsége volt. 

A második generációs békefenntartás
jelenti az ENSZ akcióinak harmadik cso-
portját. E missziók létszámban és minõsé-
gében is lényegesen különböztek a ha-
gyományos formától. (1990-ben az ENSZ
tíz missziójában mintegy 10 ezer fõ, három
évvel késõbb már 18 misszióban 90 ezer
fõ vett részt a különbözõ missziókban.) 
A hidegháborút követõen olyan esetekben
alkalmazták, amikor egy konfliktus követ-
keztében az állam mûkõdésképtelenné
vált. Ennek megfelelõen a katonai stabili-
tás megteremtése mellett az ENSZ magá-
ra vállalta a politikai, társadalmi, gazdasá-
gi és humanitárius problémák megoldását
is. Az ENSZ-erõk sok esetben ellenséges
környezetben kerültek alkalmazásra (Ju-
goszlávia, Ruanda, Kambodzsa), s már
nem a semlegesség volt a meghatározó
elve az alkalmazásnak. Az emberi jogok
és a menekültek védelme érdekében több
esetben is erõt alkalmaztak, biztosították a
segélyek célba juttatását, leszerelték a
fegyveres csoportokat, segítették a mene-
kültek hazatérését, s kormányzati felada-

tokat is elláttak. Ezekben a missziókban
már nem volt elegendõ a könnyûfegyver-
zetû katonai alakulatok alkalmazása. Jól
képzett és felszerelt, fejlett vezetési és
kommunikációs rendszerrel rendelkezõ
erõkre volt szükség, s ezeket az eddig
döntõ szerepet játszó harmadik világbeli
országok nem tudták biztosítani. Az ENSZ
egyre gyakrabban fordult más szerveze-
tekhez, hogy a jelentkezõ igényeket kielé-
gítse. A fejlett Nyugat (az Egyesült Álla-
mok, a NATO-országok, Ausztrália) szá-
mos, az ENSZ lehetõségeit meghaladó
(Jugoszlávia, Szomália) konfliktus rende-
zését vállalta magára. 

A jelentõs méretû kényszerítõ mûveletek
(Korea, Öböl-háború, Afganisztán) jelentik
az ENSZ-mûveletek negyedik csoportját.
Mivel az ENSZ nem rendelkezik olyan ha-
tékony katonai vezetési rendszerrel és erõ-
vel, amely képes olyan esetekben fellépni,
mikor például egy adott ország egy másik
agressziójának esik áldozatául, szükség
van a tagállamok ad hoc koalíciójára. Na-
gyobb, komplex és veszélyes katonai mû-
veletek végrehajtásához olyan szövetség-
re vagy koalícióra van szükség, melynek
tagjai politikai és katonai legitimitással ren-
delkeznek, amit az ENSZ képes megadni
számukra. 

A békefenntartás szakaszai 
a hidegháború után

A hidegháború befejezõdése drasztikusan
változtatta meg az ENSZ békefenntartó te-
vékenységét. A bipolaritás béklyójától
megszabadulva a Biztonsági Tanács egy-
re több és összetettebb feladat megoldá-
sát vállalta magára. A nagyhatalmi egyet-
értés és támogatás szinte egyedülálló le-
hetõségét kihasználva nemcsak új módon
közelítette meg és próbálta megoldani
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ezeket a konfliktusokat, hanem arra is vál-
lalkozott, hogy megkísérelje megelõzni az
új konfliktusok kialakulását.

A megváltozott stratégiai környezet arra
kényszerítette a szervezetet, hogy a ha-
gyományos missziók szigorúan katonai
feladatai helyett komplex, többdimenziós
missziókat hozzon létre, melyek nemcsak
az átfogó békemegállapodás létrehozását
szolgálták, de hozzájárultak egy fenntart-
ható béke létrehozásához is. Ma a béke-
fenntartók komplex feladatot látnak el a
kormányzati intézményrendszer létrehozá-
sától kezdve az emberi jogok védelmén és
a biztonsági szektor reformján át a koráb-
bi ellenséges erõk leszereléséig és a tár-
sadalomba való integrálásáig. 

A hidegháborút követõen a konfliktusok
jellege is változott. Kezdetben az ENSZ-
békefenntartás célja az államok közötti há-
borúk vagy a polgárháborúk katonai esz-
közökkel való megfékezése volt. S annak
ellenére, hogy a katonák továbbra is meg-

határozó szerepet játszanak a békefenn-
tartó missziókban, e missziók jellegének
változása következtében egyre több admi-
nisztrátor, gazdasági szakember, rendõr,
jogász, aknamentesítõ szakember, emberi
jogi és választási megfigyelõ, kormányzati
és informatikus szakember vesz részt a
missziók sikerét elõsegítõ tevékenység-
ben. A missziók számának és komplexitá-
sának növekedése jelentõs terhet ró mind
anyagilag, mind személyi tekintetben az
ENSZ tagországaira, valamint magára a
világszervezetre is. 

A hidegháborút követõ néhány év alatt
annyi békefenntartó misszió született, mint
az egész hidegháborús idõszak alatt: szá-
muk 1948–1988 között összesen 13, míg
1989–1998 között 36 volt. (Az ENSZ 1988-
tól napjainkig további 49-rõl döntött.) Ezek
a missziók már nemcsak az államok közöt-
ti konfliktusok megoldását vállalták maguk-
ra, hanem egyre több államon belüli nem-
zetiségi, vallási és etnikai konfliktusét is. 

A többdimenziós ENSZ békefenntartó mûveletek fõbb feladatai



NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. JÚNIUS48

Számos esetben (El Salvador, Mozambik)
az ENSZ sikerrel oldotta meg feladatát, de
– mint azt a Boszniában vagy Ruandában
bekövetkezett népirtás jelezte – néhány
esetben maguk az ENSZ-tagállamok sem
voltak készek vagy képesek végrehajtani a
szervezet döntéseit. Ezek a tapasztalatok
arra indították az ENSZ-t, hogy felülvizsgál-
ja eddigi gyakorlatát, és olyan döntéseket
hozzon, amelyek hatékonyabbá tehetik mû-
ködését. Ennek eredményeként változott az
ENSZ békefenntartó szervezete (Depart-
ment of Peacekeeping Operations – DPKO),
javult a koordináció a többi ENSZ-szerve-
zettel, s külön tervezési és logisztikai szer-
vezeti egységek jöttek létre. 

A hidegháború utáni idõszakot békemû-
veleti szempontból három szakaszra oszt-
hatjuk.

1. Az 1988–1994 közötti mûveletek

Az 1988–1994 közötti idõszak kedvezõ
légköre és a missziók számának és fel-
adatrendszerének megváltozása szinte
kikényszerítette az eddigi elvek és gyakor-
lat felülvizsgálatát. A világszervezet foko-
zott aktivitását mutatja, hogy míg 1987-
ben a Biztonsági Tanácsnak 49 hivatalos
ülése volt, 1993-ra ez a szám 171-re nõtt.
Ez az aktivitás megmutatkozik az elfoga-
dott határozatok számában is, ami az
1987-es 13-ról 1993-ban 93-ra nõtt. Ha-
sonló arányú növekedés figyelhetõ meg a
világszervezet békefenntartó misszióit te-
kintve is, hiszen a hidegháborús idõszak
13 missziójával szemben 1988 és 1992
között 20 új misszió létrehozásáról döntött
a világszervezet.  

A hidegháborús szembenállás végével
egyben megszûnt az a fajta szemlélet és
kényszer, hogy a világ bármely „eldugott
zugában” kitört konfliktus azonnal szov-
jet–amerikai szembenállásként jelentkezve

világpolitikai, nemzetközi rangra emelke-
dett. Számos helyi konfliktus nagyhatalmi
szempontból immár érdektelenné vált. En-
nek a világpolitika szereplõire gyakorolt
hatása az lett, hogy egyrészt nem voltak
érdekeltek a konfliktus rendezésében, leg-
alábbis olyan mértékben nem, hogy ko-
moly erõforrásokat áldozzanak rá, lévén a
nemzeti érdek nem volt motiváló tényezõ,
másrészt könnyebben bízták a feladatot
az ENSZ-re. Egyszerûbb lett a döntésho-
zatal a Biztonsági Tanácson belül: 1990
májusától 1994 decemberéig az állandó
tagok nem éltek vétójogukkal.

A konfliktusban részt vevõ, szemben álló
felek számára pedig ez világpolitikai fontos-
ságuk – így saját konfliktusuk – leértékelõdé-
sét jelentette, azaz problémájuk megoldásá-
ban magukra maradtak. Ebben a helyzetben
a konfliktus vagy a béke irányába billent,
vagy a felek minden mindegy alapon – és
bízva az érdektelenségben – folytatták har-
cukat. Az elõbbi helyzet kétségtelenül ked-
vezett az ENSZ-közvetítésnek, az utóbbi for-
gatókönyv viszont feladatok sokaságával
szembesítette a világszervezetet.

Ugyanis nemcsak arról volt szó a nyolc-
vanas évek végén, kilencvenes évek ele-
jén, hogy az ENSZ nagyobb szerepet
akar-e vállalni vagy sem, hanem inkább
arról, hogy az adott helyzetben az ENSZ
volt az egyedüli globális szervezet, amely-
nek ráadásul a feladatai közé tartozott a
nemzetközi biztonság és béke fenntartá-
sa, és volt némi gyakorlata a viszályok ke-
zelésében. Ilyen körülmények között a tag-
államok, nem lévén érdekeltek valamely
konfliktusban, szívesen „az ENSZ nyakába
varrták” a feladatot.

Ezen idõszak békemisszióinak tapaszta-
latai lényegesen eltértek a korábbitól.
A békefenntartó erõket jóval nagyobb
számban alkalmazták olyan esetekben is,
amikor nem volt békemegállapodás a
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szemben álló felek között. Az erõk alkal-
mazására már nem a VI., hanem a VII. fe-
jezet szerint került sor, s a katonák mellett
megjelentek a rendõri és a civil erõk is.
A missziók robusztusabbá és összetet-
tebbé váltak, s a konfliktusok résztvevõi
sok esetben nem mutattak hajlandóságot
a tárgyalásos rendezésre. A szemben álló
felek – amelyek között egyre jelentõsebb
szerepet játszanak a nem állami bizton-
ságpolitikai szereplõk – közvetlen célpont-
juknak tekintették a civil lakosságot, ami-
nek következtében egyre fontosabbá vál-
tak a humanitárius problémák. 

A megváltozott körülményekhez való al-
kalmazkodás jegyében az ENSZ fõtitkára
a Biztonsági Tanács felkérésére 1992 ta-
vaszán elkészítette az An Agenda for
Peace címû dokumentumot, amely a hi-
degháború utáni konfliktusokhoz igazította
az ENSZ békefenntartó tevékenységét.

A fõtitkár az új körülményeket is figye-
lembe véve hívta fel a tagországok figyel-
mét az új problémákra, és egyúttal vázolta
a világszervezet új feladatait is. „Belép-
tünk a világméretû átmenet idõszakába,
amelyet egyedülállóan ellentmondásos
irányzatok jellemeznek. Az államok regio-
nális és kontinentális társulásai elmélyítik
együttmûködésüket és csökkentik a hatal-
mi és nacionalista vetélkedések és perle-
kedések súlyosságát. A nemzeti határokat
elmossák a fejlett kommunikáció, a globá-
lis kereskedelem és az államoknak a na-
gyobb, közös politikai társulások érdeké-
ben hozott döntései, amelyekkel feladnak
szuverenitásukból és kiváltságaikból.
Egyidejûleg azonban a nacionalizmus és
a szuverenitás új, heves követelései is
megjelennek, és az államok kohézióját a
brutalitás, etnikai, vallási, kulturális és
nyelvi viszály fenyegeti.” Az új típusú kihí-
vásokra új megoldásokat kellett keresni,
szélesíteni kellett a konfliktusmegoldás

eszköztárát a korai észleléstõl az eredeti
helyzet visszaállításán át a fejlõdés feltéte-
leinek megteremtéséig.

Az elemzés ajánlásokat vázolt fel arra
vonatkozóan, hogyan lehetne – az alap-
okmány keretein belül – az Egyesült
Nemzetek válságmegelõzési tevékenysé-
gét, béketeremtési és békefenntartási ké-
pességeit megerõsíteni, illetve hatéko-
nyabbá tenni. Butrosz Gáli külön fejeze-
tekben foglalkozott a békefenntartással,
illetve a béketeremtéssel. Az elõbbit ille-
tõen rámutatott az ENSZ ez irányú tevé-
kenységének a megelõzõ években bekö-
vetkezett ugrásszerû növekedésére, ez-
zel párhuzamosan pedig hitet tett a tradi-
cionális békefenntartás alapszabályai és
feltételei – többek között az érintett felek
hozzájárulása, együttmûködése, illetve a
BT hatékony politikai ellenõrzése – mel-
lett. A béketeremtéshez ezzel szemben a
fõtitkár a Biztonsági Tanácsnak az alap-
okmány VI. fejezete alá esõ tevékenysé-
gét és a kényszerítési eszközök – azaz a
VII. fejezet klauzuláinak – alkalmazását
sorolta. A jelentés az eddigi hagyomá-
nyos békefenntartó mûveletek mellett
olyan új akciók bevezetését is szüksé-
gesnek tartja, mint a békeépítés és a pre-
ventív diplomácia.

Ezek a feladatok sokkal átfogóbbak vol-
tak, így megoldásuk is túlnõtt a katonai te-
rületen, átfogta a gazdaság és a politika
számtalan területét. A másik fontos elem
az, hogy a konfliktusok megoldása során
az ENSZ fokozottan kíván együttmûködni
a regionális szervezetekkel (mint például
az Afrikai Egységszervezet, az Arab Liga,
az Iszlám Konferencia Szervezete és az
Európai Biztonsági és Együttmûködési Ér-
tekezlet), hiszen „az ENSZ erõfeszítéseivel
való együttmûködés nemcsak csökkenti a
Biztonsági Tanács terheit, de a nemzetkö-
zi ügyekben hozzájárulhat egy erõtelje-
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sebb részvétel, konszenzus és demokrati-
zálódás érzéséhez”.

Butrosz Gáli külön kategóriaként taglalta
a két tevékenységet, ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, hogy nem állapítható meg
határozott választóvonal a béketeremtés
és a békefenntartás között. „Gyakran
megállapodnak a tûzszünetben, de nem
tesznek eleget a megállapodásoknak.
Egyes esetekben kérik az ENSZ-t, küldjön
csapatokat a tûzszünet helyreállítása és
fenntartása céljából. Ez a feladat néha
meghaladja a békefenntartó erõk rendel-
tetését, valamint a békefenntartó erõket
küldõk elvárásait. Azt javasolom, hogy a
Biztonsági Tanács fontolja meg a békebiz-
tosító egységek világosan meghatározott
körülmények közötti felhasználását. (...)
Sokkal komolyabban fel kellene fegyverez-
ni õket, mint a békefenntartó erõket. (...)
Az erõk felvonulása és mûködése a Biz-
tonsági Tanács felhatalmazása alapján
történne, és a békefenntartó erõkhöz ha-
sonlóan a fõtitkár parancsnoksága alatt
állnának.” Ez utóbbi javaslat azonban lé-
nyegesen korlátozhatja az ENSZ lehetõsé-
geit, hiszen például az Egyesült Államok
soha nem engedélyezi erõi alkalmazását
nem NATO-parancsnokság alatt. Ennek
következtében viszont sor kerülhet olyan
esetekre, amikor az ENSZ és az Egyesült
Államok érdekei eltérnek egymástól, és a
válságmegoldásban részt vevõ erõk alkal-
mazására amerikai elvek, eljárások és ér-
dekek alapján kerül majd sor. A Biztonsági
Tanács által 1992 januárjában elfogadott
fõtitkári jelentés három olyan területet defi-
niál, amelyek az új viszonyok között elõse-
gíthetik a konfliktusok megoldását: a pre-
ventív diplomáciát, a béketeremtést, az új
típusú békefenntartást és a békeépítést.  

Az új generációs missziók esetében nem-
csak egyszerûen arról van szó, hogy ezek
több katonát és polgári személyt igényel-

nek, valamint több pénzbe kerülnek, ha-
nem éppen arról, hogy többféle feladatot
kell egyszerre teljesíteniük, és megváltozott
körülmények között kell tevékenykedniük.

A cél immár nem a helyzet stabilizálása
a két fél közé ékelõdve, a harcok egyfajta
feltartóztatása, a status quo puszta meg-
õrzése, hanem magának a békének a
helyreállítása, megteremtése, kikényszerí-
tése, és lehetõség szerint építése, tartósí-
tása. Ez más szerepben tünteti fel a meg-
jelenõ ENSZ-egységeket, más jellegûvé
változtatja a katonai feladatokat és továb-
bi, politikai jellegû feladatokkal egészíti ki
a misszió tevékenységét. Mindezek együt-
tesen is egymásra hatnak, sokkal komple-
xebbé teszik a feladatot és egyben sokkal
bonyolultabbá a cél elérését.

2. Az 1994–1999 közötti mûveletek

A hidegháború utáni második idõszak
meghatározó jellemzõjét az elsõ idõszak-
ban bekövetkezett kudarcok adják. Az
1990 utáni optimizmust felváltotta a ruan-
dai, boszniai és szomáliai missziók kudar-
ca okozta csalódottság. Ezt jelezte, hogy a
nyugati országok egyre kevésbé vettek
részt a nemzetközi missziókban, és áten-
gedték a „terepet” a fejlõdõ országoknak.
E probléma megoldását célozta az az el-
utasított javaslat, melyet Banglades ter-
jesztett az ENSZ BT ülése elé, hogy az öt
állandó tag – az Egyesült Államok, Orosz-
ország, az Egyesült Királyság, Franciaor-
szág és Kína – az általuk jóváhagyott
ENSZ-mûveletek létszámának minimum
5%-át biztosítsa. A fejlõdõ országok, elsõ-
sorban India, Nigéria, Banglades és Ghá-
na adja a 15 ENSZ-misszióban szolgáló
30 000 kéksisakos több mint 75%-át. Ezzel
szemben az Egyesült Államok, Japán és
az európai országok katonát alig adnak,
viszont õk állják a költségek 85%-át. 
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Látnunk kell azonban azt is, hogy ebben
az idõszakban Európa és az Egyesült Álla-
mok is a jugoszláv konfliktus rendezésével
volt elfoglalva, és több tízezer fõt állomá-
soztattak a térségben. 

A fejlõdõ világ országainak katonái
azonban nem rendelkeztek olyan szintû ki-
képzettséggel és felszereléssel, mint a
nyugati országok, és nem is voltak hajlan-
dók az övékéhez mérhetõ kockázatot vál-
lalni. Ennek következtében kerültek elõtér-
be a regionális szervezetek, melyek helyi
ismereteik alapján megfelelõbbnek lát-
szottak az adott térség konfliktusainak ke-
zelésére. Természetesen továbbra is az
ENSZ BT felhatalmazására – és nem utol-
sósorban pénzügyi támogatására – volt

szükség ahhoz, hogy ezek a missziók lét-
rejöjjenek. 

Ebben az idõszakban kaptak mind jelen-
tõsebb szerepet a nem kormányzati szer-
vezetek, melyek egyre fontosabb szerepet
játszanak a konfliktusok civil és humán
problémáinak megoldásában. A konfliktu-
sok változó természete és a nemzetközi
közösségnek a válságmegoldáshoz való
viszonyulása arra ösztönözte az ENSZ-t,
hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki,
amelyek növelik a nemzetközi közösség
békefenntartó tevékenységének haté-
konyságát és élvezik a tagországok támo-
gatását is. E tevékenység eredményeként
született meg 2000 augusztusában a
Brahimi-jelentés. 
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3. Az 1999–2009 közötti mûveletek

Ezen idõszak kezdetén került sor a NATO
koszovói akciójára, mellyel egy újabb – a lé-
gi háborút követõen az ENSZ felhatalmazá-
sát is megszerzõ – nagy volumenû és hosz-
szú ideig tartó válságmegoldás vette kezde-
tét. A több mint egyéves sikertelen diplomá-
ciai erõfeszítéseket követõ, ENSZ-felhatal-
mazás nélkül végrehajtott katonai bea-
vatkozást sok ország az Egyesült Államok
olyan egyoldalú akciójának tekintette, amely-
lyel Washington az erejét kívánta demonst-
rálni az unipolárissá vált világban. A NATO
érvelése ezzel szemben az volt, hogy akci-
ójával egy nemzetközi humanitárius kataszt-
rófát kívánt megakadályozni, ami összhang-
ban van az ENSZ alapokmányával is. Maga
az ENSZ már korábban számos határozatá-
ban szólította fel a szerb és koszovói albán
feleket, hogy békésen rendezzék ellentétei-
ket, de ezek nem vezettek eredményre,
mert maguk a BT állandó tagjai is különbö-
zõképpen vélekedtek a helyzetrõl.

A koszovói válság miatti fegyveres be-
avatkozás ugyan némiképpen szembeállí-
totta egymással az ENSZ BT állandó tag-
jait, de a háború befejezõdése – 1999. jú-
nius 11-e – után a BT a tartományt ENSZ-
igazgatás alá helyezte, és az UNMIK ke-
zébe adta a fegyveres konfliktust követõ
„békeépítõ” folyamat vezetését. AZ ENSZ
mellett a NATO és az Európai Unió mint re-
gionális szervezetek játszották a vezetõ
szerepet a normális élet helyreállításában,
de más nemzetközi szervezetek (az
EBESZ, a Világbank és az Nemzetközi Va-
lutaalap) is aktív szerepet játszottak ben-
ne. E nemzetközi szervezetek mellett több
száz nem kormányzati (NGO) és humani-
tárius szervezet is mûködött, illetve to-
vábbra is mûködik az országban.

Koszovó jelentõségét az is növelte, hogy
az ENSZ fennállásának története alatt elõ-

ször került sor erõ használatára olyan
esetben, amikor a civil lakosság védelmé-
re volt szükség. További jellemzõje ennek
az idõszaknak az úgynevezett „integrált
misszió” koncepciója, amelynek kereté-
ben a konfliktus kezelésében részt vevõ
legkülönbözõbb szervezetek egy integrált
vezetõ szerv irányítása alatt mûködnek, és
e követelményeknek megfelelõen végzik
tevékenységüket.

A Koszovó utáni idõszak némileg helyre-
állította az ENSZ tekintélyét és új lendüle-
tet adott a nemzetközi konfliktusok megol-
dását célzó erõfeszítéseknek.  

2000 márciusában megszületett Brahimi-
jelentés a lezajlott missziók tapasztalatai
alapján további ajánlásokat fogalmazott
meg az ENSZ fellépésének hatékonyabbá
tétele érdekében, köztük számos olyat,
melyeket csak a tagállamok együttmûkö-
désével lehetett megvalósítani. A jelentés
legfontosabb megállapítása, hogy tovább
kell erõsíteni az ENSZ politikai, katonai,
humanitárius és fejlesztési területei közötti
integrációt a válságmegelõzés és különö-
sen a válságot követõ békeépítés idõsza-
kában. Nélkülözhetetlennek mondta ki,
hogy a jövõben csökkenjen az ENSZ és
más nemzetközi szervezetek „reakcióide-
je”, s ennek érdekében mind a személyi,
mind a technikai és pénzügyi feltételek ja-
vítását célzó ajánlások fogalmazódtak
meg. 

A mintegy húsz ajánlást megfogalmazó
jelentés a preventív akciókkal kapcsolat-
ban hangsúlyozza az effektív stratégia
szükségességét, és ugyancsak szüksé-
gesnek tartja a tényfeltáró missziók gyako-
riságának növelését. Emellett az ENSZ re-
agálásának és a döntésekhez szükséges
információk megszerzése és feldolgozása
érdekében ajánlást tesz egy információs
és stratégiai elemzõ titkárság felállítására is.
A javaslat szerint az elkövetkezõ missziók
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tervezése során be kívánják vonni a részt
vevõ országok szakértõit, hogy már a kez-
deti szakaszban megismerkedjenek a vár-
ható problémákkal. 

Az állandó ENSZ-erõk – amúgy is ellen-
zett – koncepciója helyett a gyors és haté-
kony telepítés kap prioritást. Ennek érdeké-
ben a hagyományos békefenntartó misszi-
ók esetében 30, az összetettebb missziók
esetében 90 napon belüli telepítésre kész
„stand by” erõk létrehozására tesz javasla-
tot, melynek kiképzettségét és felszerelé-
sét folyamatosan ellenõrizni kívánják. Ja-
vaslatot tesz továbbá arra is, hogy mind az
ENSZ, mind az egyes nemzetek szintjén
hozzanak létre adatbankot azon szemé-
lyekbõl (katonák, rendõrök, választási, tör-
vénykezési és emberi jogi szakértõk), akik
rövid idõn belül a nemzetközi közösség
rendelkezésére tudnak állni. 

Némileg új értelmezést kap a békefenn-
tartás egyik legfontosabb alapelvét jelentõ
pártatlanság is. A jelentés szerint a belsõ
konfliktusok esetében a konszenzus elvét
rugalmasabban kell értelmezni, s ha vala-
melyik fél megsérti a már megszületett meg-
állapodást, a nemzetközi közösségnek – sa-
ját hitele megõrzése érdekében – be kell
avatkoznia. A pártatlanság az ENSZ alapok-
mányához való ragaszkodást és nem a be
nem avatkozást kell, hogy jelentse. 

A múltban számos esetben elõfordult,
hogy a misszióban részt vevõ erõk
önmaguk megvédésére sem voltak képe-
sek. A jövõben az alkalmazott erõknek
nemcsak erre kell képesnek lenniük, ha-
nem biztosítaniuk kell a misszió mandátu-
mának végrehajtását, és védelmet kell
nyújtaniuk a misszióban tevékenykedõ
más – nem katonai – elemek számára is.
Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott erõknek
nagyobbaknak, jobban felszereltnek kell
lenniük ahhoz, hogy megfelelõ elrettentõ
képességgel rendelkezzenek. Ennek a kö-

vetelménynek a katonai kontingenst fel-
ajánló nemzetek csak úgy tudnak megfe-
lelni, ha megfelelõ felderítõ, vezetési és
más kapacitásokkal rendelkeznek, ame-
lyek lényegesen megnövelik majd az
egyes ENSZ-misszió költségét is.

2001. szeptember 11-ét követõen a fej-
lett országok a saját biztonságukról való
gondoskodást az ENSZ-missziók elé he-
lyezték, s a viszonyukat hozzájuk az hatá-
rozta meg, hogy mennyire estek egybe
stratégiai céljaikkal. A szeptember 11-i és
az azt követõ terrortámadások a nem álla-
mi szereplõk további növekvõ jelentõségét
jelezték, és sok tekintetben elmosták a kül-
sõ és belsõ, valamint a katonai és polgári
biztonság közötti különbséget.

A 9/11 utáni helyzet ugyanakkor meg-
erõsítette az ENSZ-nek mint egyetlen legi-
timáló szervezetnek a szerepét. Az Egye-
sült Államok ugyan továbbra is fenntartás-
sal tekintett a szervezet békemisszióira,
de egyrészt – a korábbi idõszaktól elté-
rõen – folyamatosan fizette e missziók költ-
ségeibõl rá jutó részt, másrészt jelentõs
szerepet játszott a regionális és szubre-
gionális békefenntartó központok kialakí-
tásában, a békefenntartó egységek kikép-
zésében. Emellett világpolitikai státusát ki-
használva természetesen befolyásolni
tudta az új missziók mandátumát is. Rá-
adásul az Irak ellen ENSZ-felhatalmazás
nélkül végrehajtott invázió paradox módon
hozzájárult a multilateralizmus erõsödésé-
hez, és az ENSZ legitimáló szerepének
újbóli megerõsödéséhez. 2003. október 
8-án az ENSZ BT 1511. számú határozatá-
val legitimálta az amerikai vezetésû multi-
nacionális erõk jelenlétét Irakban, s ezzel
világossá vált, hogy egy amerikai kivonu-
lás vagy hatalomátadás majd ENSZ-közre-
mûködéssel jön létre. 

Az ENSZ-mandátummal Afganisztánban
folyó komplex misszió szintén azt bizonyítja,
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hogy egy ilyen küldetés nem nélkülözheti
a szövetséges vagy támogató államok és
a számos civil feladat és fejlesztés végre-
hajtásában jártas szervezetek támogatá-

sát. Az ilyen multidimenziós, komplex mû-
veletek sikere alapvetõen a politikai, a
gazdasági, a civil és katonai szereplõk kö-
zötti együttmûködéstõl függ.                      
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