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Háda Béla

Egy polgárháború fináléja?
A Srí Lanka-i hadmûveletek és következményeik
Az utóbbi egy év során a világsajtó egyre nagyobb figyelmet szentelt
az általában alig ismert Srí Lanka-i polgárháború fejleményeinek. A világ e félreesõ része mintegy negyedszázadon át a reménytelen etnikai
válsággócok tipikus példájának tûnt. Az elmúlt hónapokban azonban
olyan gyökeres fordulat állt be a polgárháború addigi menetébe, mely
feltámasztotta a reményt a fegyveres harcok lezárására. A küzdelem kibillent a korábban oly jellemzõ holtpontjáról, és a kormányerõk sikeres
hadmûveletek sorával felszámolták a lázadó Tamil Tigrisek területi hatalmát, melyet a szigetország északi részén építettek ki. A terroristabázisok semlegesítése azonban csak a konfliktus katonai fejezetének lezárulását ígéri. A tamil és szingaléz társadalomrész közötti ellenségeskedés felszámolása csak egy hosszabb és bonyolultabb folyamat lehet, melyhez a katonák elszántságánál és stratégiai bölcsességénél jóval többre van szükség. Cikkünk áttekinti a polgárháború legfrissebb, a
tamil felkelõk kapitulációjához vezetõ fejleményeit, és számba veszi
biztonságpolitikai következményeit.

Három Eelam-háború
A Srí Lanka-i etnikai konfliktus az 1983. évi
kirobbanása óta a szigetország legakutabb biztonságpolitikai problémája, mely
az északi országrész tamil szakadárjainak
kezdeti terrortevékenységébõl fokozatosan terebélyesedett a terrortaktika megõrzése mellett hagyományos eszközökkel is
vívott kiterjedt gerillaháborúvá. A válság
nyilvános adatok szerint immár több mint
70 000 halálos áldozatot követelt, az anyagi értékekben esett kár pedig ma még alig
megbecsülhetõ. Mindennek ellenére a történtek alapvetõen nem lépték át a nyugati
társadalmak és politikai elitek ingerküszöbét. Mivel a polgárháború közvetlenül
nem fenyegetett amerikai vagy európai érdekeltségeket, a krízist a legtöbben a szigetország belügyeként kezelték. Minden

bizonnyal ennek is köszönhetõ, hogy korunk egyik leghosszabb ideje fennálló
fegyveres konfliktusává válhatott.
A történtek kiindulópontja egy évtizedeken át tartó belpolitikai folyamat, melynek
keretében a sziget lakosságának mintegy
74 százalékát kitevõ szingalézek (szinhalák) fokozatosan háttérbe szorították a
17 százalékban képviselt tamil kisebbséget. A tamilok Srí Lanka északi területeit és
keleti partvidékét lakják. Összefüggõ településterületükön erõs helyi többséget alkotnak, jelenlétük a szigeten pedig az i. e.
2. század közepe óta folyamatos. A szingaléz nacionalisták az ország egységét és
kulturális arculatát veszélyeztetõ tényezõt
látnak bennük. A többségi társadalom
nemzeti ideológiája a szigetet egységes
szingaléz „nemzetállamként” értelmezi,
melyet az i. e. 6. században érkezett hon-
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foglaló õsök biztosítottak utódaik számára.
E nacionalista múltértelmezés a tamilokat
idegen behatolókként határozta meg, hivatalos, kormányzati szintre pedig az
1956-ban hatalomra került, önmagát a belpolitikai erõtérben eredetileg baloldaliként
azonosító Szabadságpárt emelte. A párt
vezetõje, Solomon R. D. Bandaranaike miniszterelnökségével kapott lendületet az a
politika, mely törvények sorával igyekezett
gyengíteni a tamilok társadalmi, gazdasági és politikai pozícióit. Kisebb megszakításokkal, de ez a kurzus lényegében a
nyolcvanas évekig fennmaradt, katalizátorává válva az egyre növekvõ etnikai feszültségnek. Minthogy a szingaléz társadalom jelentõs csoportjai (buddhista papság, városi munkásrétegek stb.) támogatták a kirekesztõ politikát, egyre több tamil
számára lett vonzó a szakítás gondolata. A
szingaléz törekvésekre a településterületükön megalakítandó, önálló Tamil Eelam
(Tamil Ceylon) eszméje volt a válasz, melynek létrehozásáért az egyre romló belpolitikai hangulatban végül kirobbant a fegyveres felkelés.
Srí Lankán a katonai folyamatok alapján
hagyományosan négy szakaszra osztják a
polgárháború eseménytörténetét.
Az úgynevezett elsõ Eelam-háború az etnikai konfliktus nyitányának tekintett, több
napig tartó tamilellenes zavargásoktól számítható. Jellegzetessége a felek alapvetõ
felkészületlensége volt. Az elsõ tamil fegyveres csoportok ugyan már az 1970-es
évek elején megalakultak, az összesen
mintegy 38 kisebb-nagyobb frakció által
képviselt szakadár mozgalom ekkor még
túl atomizált volt ahhoz, hogy kisebb rajtaütéseknél és terrorakcióknál komolyabb
mûveleteket hajthasson végre. A legaktívabbak között már kezdetektõl ott találhatjuk az 1972-ben alakult Tamil Eelam Felszabadító Tigriseit (Liberation Tigers of Ta-
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mil Eelam – LTTE), akik közel-keleti minták
alapján csakhamar az öngyilkos merényletek módszereit is elsajátították. A Fekete
Tigrisek, az LTTE öngyilkos terroristái 1987
júliusában hajtották végre az elsõ ilyen támadást.
A másik oldalon a Srí Lanka-i hadsereg
sem bizonyult felkészültebbnek. A több,
objektív biztonság- és védelempolitikai tényezõ miatt kis méretû, és fõként szárazföldi hadszíntéren szerény mûveleti képességekkel bíró szingaléz haderõ eleinte nem
bizonyult alkalmasnak arra, hogy felszámolja az ország tamilok lakta õserdei vidékein berendezkedõ szakadár mozgalmat.
A probléma megoldásához Kotte indiai segítséget kért, amit az is indokolt, hogy a Srí
Lanka-i tamil szakadárok ezer szállal kö-
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tõdtek az indiai tamilok politikai mozgalmaihoz, és jelentõs támogatást is kaptak a
kontinensrõl. Az együttmûködés kereteit az
1987. július 29-i egyezmény jelölte ki. Ebben Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök
és Junius Richard Jayawardene Srí Lanka-i
elnök megállapodott egy indiai békefenntartó mûveletrõl, melynek célja a tamil csoportok lefegyverzése és a béke helyreállítása lett volna az északi régióban. A nagyjából 60 000 fõs állománnyal mûködõ Indiai Békefenntartó Erõk (Indian Peace Keeping Forces – IPKF) tevékenysége nyomán
a szakadár mozgalmak túlnyomó része valóban megszûnt, az LTTE viszont – meglátva a lehetõséget a többiek leszerelésében
– megtagadta a fegyverletételt, és az ellenállás mellett döntött. Velupillai Prabhakaran, a Tigrisek vezetõje hajlandó volt
befogadni a feloszlatott szervezetek aktivistáit, és a harc folytatásának deklarálásával sikeresen biztosította mozgalma számára a korábban több szervezet között
megoszló erõforrások legnagyobb részét.
Ezzel olyan erõt hozott létre, amely már
többel próbálkozhatott, mint a korábbi szerényebb akciók. Ennek elsõ felvonását az
indiaiak elleni mûveletek jelentették. Az
IPKF nem volt kellõképpen felkészítve az
õserdei gerillaharcra, emiatt a Tigrisek rajtaütései eredményesen destabilizálták a
helyzetét. Miután az indiai katonák erõszakos túlkapásai miatt a lakosság is elfordult
tõlük, Újdelhi 1990-ben véget vetett a miszsziónak. A háború elsõ szakasza az indiai
kivonulással zárult.
A második Eelam-háború az LTTE jelentõs
térnyerésével kezdõdött, amit az indiaiak
visszavonulása nyomán kialakult katonai
vákuum is elõsegített. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a terroristaszervezet befolyása
ekkor volt a legnagyobb. Még 1990-ben
megszállták Jaffnát, a sziget északi térségének legjelentõsebb települését is. A kikö-
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tõváros a történelmi idõkben a Srí Lankára
települt tamilok kormányzati központja volt,
és ezt a szerepet szánták neki a megalakítandó Eelamon belül is. Az északi félszigeten elhelyezkedve a város szárazföldrõl
rendkívül jól védhetõ, a sziget többi részéhez mindössze egy keskeny földsávval, az
úgynevezett Elefánt-átkelõvel, valamint a
Jaffna-lagúnát átszelõ vasúti és közúti átjáróval csatlakozik. Elvesztése óriási presztízsveszteség volt a kottei kormánynak,
mely csak öt évvel késõbb tudta kiköszörülni ezt a csorbát. A Jaffna visszafoglalására
indított 1995-ös offenzíva jelenti a második
szakasz lezárulását. Az október 17-én indított, Riviresa fedõnevû hadmûvelet eredményeképpen december 2-ára helyreállt a
kormányerõk ellenõrzése a város felett.
Az LTTE visszaszorulása azonban csak
ideiglenesnek bizonyult. Ezekben az években alakult ki északon az a nagyjából
15 000 négyzetkilométeres, bizonytalan határvonalú terület, melyet az LTTE tartósan kivont a Srí Lanka-i kormány ellenõrzése alól.
Ide volt sorolható Mullaitivu és Killinochi teljes körzete, Mannar, Batticaloa, Vavuniya
jelentõs területei, valamint Trincomalee és
Ampara körzetének egy része is. A kezére
került vidéken a szervezet nemcsak támaszpontokat, hanem állami mûködést imitáló intézményeket is igyekezett kiépíteni. A
pénzverés és a rádiókommunikáció megszervezése mellett központi bank és bíróság felállítása is megkezdõdött. Az LTTE
ekkorra már kinõtte a terrorista szervezet
kereteit. Tagjai a gerilla-hadviselés és -taktikák területén is komoly jártasságra tettek
szert. A fegyveres állományon belül a hagyományos haderõnemi struktúrát mintázó
szervezeti elemek (flotta, légierõ, hírszerzés) kiépítése is megtörtént. A vezetési hierarchiában a mûveletekért és a legfelsõ
döntéshozatalért felelõs katonai szárny
mellett egy alárendelt politikai szárnyat is
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elkülönítettek. Mindez természetesen nem
jelenti azt, hogy az LTTE valódi, jól felszerelt
hadsereggé vált volna, de szedett-vedett
eszközei ellenére mûveleti képességei számottevõ javulást mutattak.
A harmadik Eelam-háborút Jaffna visszavételétõl a 2002. évi tûzszünetig számítják,
ezen belül azonban fontos cezúrákat határozhatunk meg. 1997 és 2001 között a szingaléz hadvezetés számos kisebb-nagyobb
mûvelet megindítására vállalkozott (Jayasikuru, Kinihira stb.), melyeknek közös vonása,
hogy stratégiai céljaikhoz képest szerény
eredménnyel zárultak. A szakadárok tevékenységének intenzitása, akcióképessége
nemhogy csökkent volna, hanem érzékelhetõen növekedett. A Tigrisek második nagy
elõretörésére 1999–2000-ben került sor, mikor egyre erõsödõ nyomást gyakoroltak az
Elefánt-átkelõnél kiépített szingaléz hadállásokra. Ennek következtében 2000-re a helyzet kritikussá vált: úgy tûnt, Jaffna újra a tamil
felkelõk kezére kerülhet. A kormányerõk
gyenge felszereléssel és morállal, alapjában
véve ellenséges lakossági környezetben mûködtek, ami részben magyarázza elégtelen
teljesítményüket. A városba visszahúzódott
csapatok végül megtartották Jaffnát, azonban világossá vált, hogy a Srí Lanka-i fegyveres erõk adott állapotukban nem tudják felszámolni a szakadár mozgalmat.
A második fordulat sem váratott magára
sokáig. Az Amerikában 2001. szeptember
11-én végrehajtott terrortámadások a szigetországban is éreztették hatásukat. A nemzetközi figyelem egyre inkább ráterelõdött az
LTTE terrortevékenységére. A Tigriseknek ekkorra jelentõs támogatói köre alakult ki a nyugati tamil diaszpórák körében. Ezek önkéntes
vagy kevésbé önkéntes adományaiból, valamint legális vállalkozásaik nyereségébõl komoly források álltak rendelkezésükre. E bevételek azonban a terrortámadások nyomán
meghozott nyugati intézkedések következté-

ben rohamos apadásnak indultak. Az indiai
haditengerészet már 2000-ben lezárta a két
országot elválasztó Palk-szorost. A Tigrisek e
tengeri átjárón keresztül tartották a kapcsolatot Tamil Nadu-i támogatóikkal, akik zömmel
fegyverekkel és egyéb hadfelszereléssel segítették õket. A külsõ kapcsolatok szûkülése
nyomán fellépõ ellátási nehézségek – bár hatásuk igazán csak évek múltán érzõdött – jelentõsen csökkentették a Tigrisek akcióképességét. A kedvezõtlen fordulat Velupillai
Prabhakarant is lépésre ösztönözte: 2002ben jelezte, hogy kész tárgyalni a békérõl. Az
év februárjában a Kotte által felkért Norvégia
mediációja és az észak-európai államok közremûködése mellett meg is kezdõdtek a tûzszüneti és béketárgyalások a Srí Lanka-i kormány képviselõi és az LTTE politikai szárnya
között.

A béke illúziója
A 2001. decemberi választásokon kormányra jutott egyesült nemzeti párti Ranil
Vikramaszinghe miniszterelnök kedvezõen fogadta az LTTE vezérének gesztusát.
Noha az új kormányfõ és a felkelõk titkos
elõkészítõ tárgyalásainak köszönhetõen
már 2002. február 22-én megszületett a
tûzszüneti megállapodás (ceasefire
agreement – CFA), hamar világossá vált:
mindez nem jelenti azt, hogy a felek a békére is készen állnának. A Tigrisek vezérkara és a Srí Lanka-i kormány békeelképzelései között ugyanis szinte áthidalhatatlan szakadék tátongott. Míg elõbbi sikeres
küzdelmének eredményeképpen a tamil
területek elszakadásának és függetlenségének elismerését várta, az utóbbi szinte
bármibe belemehetett – ezt kivéve. A stratégiai célok egymást kölcsönösen kizáró
jellege (tamil függetlenség vs. Srí Lanka-i
egységállam) mellett a felek értékalapú
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problémamegközelítése is lehetetlenné
tette a további közeledést. Az elemzõk
joggal mutattak rá arra, hogy a formális
tûzszünet alatt – igaz, alacsony intenzitással – gyakorlatilag végig zajlott a polgárháború. A tûzszüneti egyezmény betartásának ellenõrzésére felállt a Srí Lanka-i
Megfigyelõ Misszió (Sri Lankan Monitoring
Mission – SLMM), és 2002. szeptember
16-án megkezdõdtek a béketárgyalások
is. A felek – mint ahogy az várható volt – a
legfontosabb területen, az északi országrész közállapotainak és politikai viszonyainak rendezésérõl nem tudtak megállapodásra jutni. Mindez a reményteljes kezdetek után hamar elvezetett a kudarchoz. A
tárgyalások végül 2003 tavaszán omlottak
össze.
A 2004. december 26-án az egész tágabb térségben pusztító cunami Srí Lankát is súlyosan érintette. A mintegy 35 000
áldozat legnagyobb része a tamil vidékek
lakója volt. A szökõár sok egyéb mellett
megrongálta a Tigrisek mullaitivui bázisát
is. A tragédia világszerte nagy nyilvánosságot kapott, és a nemzetközi figyelem kereszttüzében alábbhagytak az összecsapások is. Az LTTE megkísérelte felhasználni az újjáépítési akciókat saját „intézményeinek” külsõ elismertetésére, a kottei
kormány tiltakozása azonban keresztülhúzta a felkelõk számítását. A szervezet
egyre csökkenõ erejét, melyet belsõ megosztottság is súlyosbított, nem lehetett legitimációs aktusokkal pótolni. A cunami
okozta sokk – bár rámutatott a két etnikum
békés egymás mellett élésének szükségességére – végül csak átmenetileg csökkentette a konfliktus intenzitását.
A 2005. év újabb fordulatot hozott annak
a szingaléz politikai kurzusnak a hatalomra jutásával, mely az elmúlt hetekben lezárult hadmûveletekben látta a helyzet végsõ megoldását. November 19-én Mahinda
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Rajapakse korábbi miniszterelnök, a Szabadságpárt jelöltje ült az elnöki székbe. Az
új államfõ eleinte hitet tett a béketárgyalások folytatása mellett, a lehetséges eszközök sorában azonban jól érzékelhetõen
elõdjénél nagyobb mértékben tartotta számon a katonai megoldást is. Ennek elsõ jelei személyi változásokban, két hírhedt keményvonalas elõtérbe kerülésében nyilvánult meg. A védelmi miniszter posztját az
elnök öccse, Gotabhaja Rajapakse, míg a
vezérkari fõnökét a Jaffnát biztosító szárazföldi erõk parancsnoka, Sarath Fonseca altábornagy vehette át.
Az új államfõ üzenete kedvezõ fogadtatásra lelt az LTTE vezetõi körében, akik
2006 februárjában el is küldték képviselõiket a tûzszüneti tárgyalások genovai fordulójára. A párbeszéd azonban igen feszült légkörben zajlott, egyrészt a Tigrisek
megújult terrorhadjárata miatt, másrészt
azért, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a szingalézek álláspontjában sem várható komoly elmozdulás a három évvel korábbihoz képest. Igaz, az erõviszonyokban idõközben bekövetkezett változás nem is
kényszerítette õket erre. 2006 áprilisában
az erõszak fokozódásával a békefolyamat
újból összeomlott, és a kezdeményezés a
katonai megoldást preferálók kezébe ment
át. A fegyveres összecsapások folyamatosan növekvõ intenzitása jelezte 2006 júliusától a negyedik Eelam-háború nyitányát,
melynek lezárulását a szingaléz hadsereg
2009 május 18-án jelentette be.

Fegyverek végjátéka?
– A negyedik Eelam-háború
Az események 2007 szeptemberétõl
kezdve gyorsultak fel igazán, mikor
Gotabhaja Rajapakse védelmi miniszter
többször utalt rá, hogy a kormány szán-
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déka az LTTE katonai megsemmisítése
és Velupillai Prabhakaran likvidálása.
2008. január 2-án a kormány hivatalosan
is felfüggesztette a tûzszüneti megállapodást, és deklarálta a nyílt háborút. Döntésükrõl a rákövetkezõ napon a norvég kormányt is tájékoztatták. A Srí Lanka-i Megfigyelõ Misszió szerepe ekkor már régóta
csak a tûzszüneti egyezmény sorozatos
és kölcsönös megsértésének megállapítására és a vétkesek teljesen hiábavaló
megnevezésére korlátozódott. A fejlemények nem hagytak kétséget afelõl, hogy
Kotte ki akarja használni azt a stratégiai
fölényt, melyet 2002 óta sikerült biztosítania a maga számára. Való igaz, hogy a
hadsereg jó esélyekkel nézett a küzdelem elébe. Az erõviszonyok egyértelmûen a javára módosultak, részben az elmúlt évek fejlesztései, részben az LTTE
belsõ megosztottságból és utánpótlási
nehézségekbõl adódó gyengülése miatt.
Persze élõerõ tekintetében a sokszoros
fölény mindig is a kormány oldalán volt, a
problémát az elégtelen taktikai megközelítések, a már említett gyenge morál, kiképzettség és felszerelés jelentette. Az
utóbbi években azonban a szingaléz kormányerõk indiai, pakisztáni és kínai segítséggel jelentõs technikai fejlesztésen
mentek át. Stratégiájuk homlokterében a
légi uralom kialakítása és kihasználása,
valamint a gerillákkal szemben sikerrel alkalmazható szárazföldi harceljárások
meghonosítása állt.
Eközben a kormány eredményesen segítette elõ az LTTE sorainak bomlását is.
Állandóak voltak a súrlódások a Tigrisek
szervezetén belül és az egyes tamil csoportok között egyaránt. A hatalmi ellentétek 2004 márciusában vezettek a leglátványosabb következményhez, mikor az LTTE
keleti parancsnoka, Karuna ezredes szakított korábbi bajtársaival, és híveivel új frak-
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ciót hozott létre. A kormányzat a megosztás lehetséges eszközeként azonosította
Karuna környezetét, ezért hallgatólagosan
megtûrte a tevékenységét. Az LTTE 2007
júliusára végül ki is szorult a keleti tengerpart tamil lakta vidékeirõl, ami Jaffna 1995ös visszafoglalása óta a szervezet legjelentõsebb területvesztése volt. November
2-án a szingaléz légierõ egy rajtaütés során megölte S. P. Tamilszelvánt, az LTTE
politikai szárnyának vezetõjét. Noha utódját hamar kijelölték, a béketárgyalásokért
felelõs tamil vezetõ likvidálása világossá
tette, hogy Kotte már nem tekinti partnernek a Tigriseket.
A szingaléz hadmûveletek megindulásakor a szakadárok még mintegy 15 000
négyzetkilométert tartottak ellenõrzésük
alatt, ami az ország összterületének csaknem egynegyedét jelentette, tevékenységük pedig ennél is nagyobb területre terjedt ki. Ez 2009 januárjának végére 300
négyzetkilométerre szûkült. Az elõrenyomulás különösen az utóbbi hónapokban
gyorsult fel. A hadmûveletek fõ terhét a
mintegy 150 000 fõt számláló szárazföldi
erõk 53., 55., 57., 58. és 59. hadosztálya
viselte, melyek folyamatos harcérintkezésben voltak a tamil fegyveresekkel. A
harcoló egységek a kiszolgáló alakulatokkal együtt az állomány mintegy egyharmadát tették ki. A velük szemben álló tamil fegyveresek létszámát többnyire tízezer fõ körülire becsülték. A Tigrisek folyamatos stratégiai visszavonulása elvileg
alkalmas lehetett volna a kormányerõk kifárasztására és a hadmûveletek elhúzására (ami különösen az ország gazdasági
nehézségeinek tükrében fontos szempont), a kormánycsapatok elakadása
azonban nem következett be. Január 2-án
a kormányerõk bevették a lázadók „fõvárosnak” kinevezett mûveleti székhelyét, a
Jaffnától 100 km-re, a lagúna túlsó partján
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fekvõ Killinochit, valamint az Elefánt-átkelõ déli bejáratát. Február 28-án elesett a
Tigrisek kezén lévõ utolsó jelentõsebb település, Puthukkudiyiruppu is. Március
12-re a szakadárok mindössze egy keskeny tengerparti sáv néhány halászfalujában tudták megvetni a lábukat, állásaik és
a szingaléz hadsereg arcvonala közé
azonban több tízezer polgári lakos szorult. A hadmûveletek során megsemmisült
a szervezet repülõeszközeinek és hajóinak túlnyomó része is. A Vellamullivaikkal
település körzetében rekedt tamil csapatok körüli ostromgyûrût az óceán felõl a
szingaléz haditengerészet zárta be. A
tengeri blokádot a Tigrisek hasztalanul
próbálták áttörni.
Április végére a háború a nyílt hadszíntéren lényegében eldõlt. Az LTTE gerillaegységeinek maradékai kilátástalan helyzetbe
kerültek, vereségük csak idõ kérdése volt.
Noha a lázadók felajánlották a fegyverszünetet, a kormány elutasította azt, elvárva
az ellenség feltétel nélküli kapitulációját.
Erre végül május 17-én került sor, mikor a
Tigrisek nyíltan elismerték vereségüket, és
a kormánycsapatok parancsnokai szövegezhették jelentésüket a hadmûveletek lezárásáról. A következõ napon a kormány
bejelentette, hogy egy szakadár konvoj és
a szingaléz kommandósok között kirobbant tûzharc során életét vesztette Velupillai Prabhakaran fõvezér, valamint az LTTE
politikai szárnyának vezetõje, Balaszingham Nadeszan, és Pottu Amman, a szervezet hírszerzõ szárnyának parancsnoka
is. Az összecsapások áldozatainak számáról még nem alkothatunk teljes képet,
az április végi állapotra reflektáló ENSZ-jelentés legkevesebb 6432 civil halottról
számol be, a menekültek létszámát pedig
százezres nagyságrendûre teszi. Az mindenesetre igen valószínû, hogy a széles
körben idézett 70 000 fõs becslés az elkö-

NEMZET ÉS BIZTONSÁG z 2009. JÚNIUS

vetkezõ idõszakban lényegesen módosulni fog. A harcoló felek is egymásnak ellentmondó adatokat közöltek konkrét veszteségeikrõl.

A következményekrõl
Bár a Srí Lanka-i sajtó az utóbbi hónapokban hangos a diadalt éltetõ cikkektõl, sokak számára nyilvánvaló, hogy a harcok
elültét követõen sem köszönt be a harmónia kora az indiai-óceáni szigeten. A történtek nyomán világos, hogy a tamilok minél szélesebb önrendelkezésért és helyi
kultúrájuk megõrzéséért folyó küzdelme a
Tigrisek útját járva aligha vezet eredményre. Ugyanakkor egyet kell értenünk a külföldi elemzõk túlnyomó részével abban,
hogy a remélt katonai gyõzelem közel sem
oldja fel a tamil kisebbség és a szingaléz
többség között feszülõ ellentéteket, melyek az elkövetkezõ idõszakban akár még
fokozódhatnak is. Az LTTE felett aratott
gyõzelem ideológiai síkon ugyanis könynyen a szingaléz állameszme diadalaként
értékelhetõ, ami a kisebbségekkel szembeni megalázó atrocitások szaporodásához vezethet. Ennek elsõ jelei már ma is
tapasztalhatók, nem is beszélve a Srí
Lanka-i társadalom hagyományosan tamilellenes csoportjainak aktivizálódásáról,
melyek a kialakult helyzetben alkalmat látnak a szingaléz dominancia megerõsítésére, egyebek mellett a Bandaranaike-korszak mintái alapján. A szinhala nacionalisták nemcsak a tamilok regionális jogait vitatják, hanem még azt is kétségbe vonják,
hogy a tamil egyáltalán „nemzet” lenne. Az
általuk képviselt és várhatóan új lendületet
nyerõ irányvonal alapján lehetetlen a kiegyezés a két nép között. A politikai megoldásnak azonban a katonai sikerek ellenére sincs alternatívája.
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Noha az LTTE igen súlyos csapást
szenvedett, és a harc beszüntetését is
deklarálta, hiba volna azt feltételezni,
hogy ezzel mindörökre vége a tamil fegyveres tevékenységnek Srí Lankán. A terrorcselekmények és az „alvó” terroristasejtek mindig is fontos részei voltak a szakadárok fegyvertárának. Nem zárható ki,
hogy továbbra is a terrorizmus eszközárával operálva a jövõben ezek okozzák
majd a legnagyobb belbiztonsági problémát az országban. A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei mellett ugyanakkor több
függetlenségpárti, vagy széles autonómiában gondolkodó csoportosulás létezik,
melyek ébren tartják a tamil nemzeti törekvéseket, amivel a megegyezés kényszerét erõsítik. Jelen pillanatban természetesen még az is erõsen bizonytalan, hogy
mi lesz a sorsa az LTTE kádereinek, és
nyitva maradt a mozgalom lehetséges
utóéletének kérdése is. Fennáll a veszélye
annak, hogy a katonai gyûrûn átcsúszó
harcosok egy része megkísérel a szomszédos országokba húzódni, hogy onnan
szervezze meg a további küzdelmet. Ez
fõként India számára jelent kiemelt kockázatot a Tigriseknek a Tamil Nadu-i szeparatista mozgalommal való évtizedes öszszefonódása miatt.
Az északi országrészt ugyanakkor tönkretette a folyamatos háború. A gazdasági
és közösségi élet újjászervezése, a polgári infrastruktúra helyreállítása, az aknamentesítés feladatai óriási pénzösszegeket igényelnek, melyeket Kotte nyugati felajánlásokból, donorkonferenciákon kíván elõteremteni. Noha a térség (különösen Jaffna)
ellátása az utóbbi idõben javult, az újjáépítés még a legoptimálisabb biztonsági helyzetben is várhatóan igen sokáig terheli
majd a kis dél-ázsiai országot. Az anyagi
viszonyok és életkörülmények javítása
mégis sokkal megoldhatóbbnak tûnik, mint
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a társadalom „újjáépítése”, egy politikai közösséggé szervezése. A tamilkérdés minden bizonnyal az elkövetkezõ idõszakokban is az állam jövõjét meghatározó legfontosabb problémakör lesz.
A sikeres hadmûveletek ritkán emlegetett politikai következménye a hadsereg
tekintélyének és politikai mozgásterének
növekedése, különösen a „felszabadított”
területek ügyeivel összefüggésben. Srí
Lankára ez korábban nem volt oly mértékben jellemzõ, mint Pakisztánra vagy Mianmarra. Ez – noha a permanens hadiállapot
természetes következményének is tekinthetõ – távlatilag fenyegetheti az ország
belpolitikai stabilitását. Hasonló jelenségre
Dél-Ázsiában több ízben is akadt példa.
Végezetül nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a polgárháborús szembenállás csak az egyik – bár legpusztítóbb –
megnyilvánulása volt a szigeten tapasztalható etnikai ellentéteknek. A lakosság harmadik nagy kulturális csoportját jelentõ
muszlimok (mórok) az elmúlt huszonhat
évben a két ellenséges tábor közé rekedve éltek. Az egykori bevándorolt arab kereskedõknek a társadalom mintegy hét
százalékát kitevõ kései leszármazottait
mindkét fél gyanakvással szemléli. A zömmel a tengerparti városokban élõ muszlimok félelmei ma leginkább a szingaléz
kultúra és a buddhista vallás (akár erõszakos) terjesztésének veszélyéhez köthetõk.
A mórok korábban az LTTE által uralt területeken is nemkívánatos elemeknek számítottak, az északi országrészben ma mégis
azonosak az érdekeik a tamilokkal a szingaléz bevándorlás korlátozását illetõen.
Mindez természetesen nem fedi el a két
etnikum közötti jelentõs kulturális különbségeket, és nem jelent automatikusan szövetséget közöttük, de mindenképpen jelzi
az ország összetett társadalmi problémáit.
Félõ, hogy a szigetországban növekedni
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fog az erõpolitikába vetett hit, amely igen
kedvezõtlen légkört teremt a társadalom
egységének újraalapozásához. Noha a
háborús állapotok felszámolása kétségkí-
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vül jelentõs eredmény, a fentiek tükrében
még korai lenne túlzott optimizmussal nyilatkoznunk a tamil–szingaléz viszony jövõjével kapcsolatban.
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