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Ánlakulóban vannak a haglomdnyos ENSZ feladatok, Á békete-
rcn íő és békeíennlalű műyeletekből adódó új követetnények az ENSZ
erőka minden újabb bevetéskot a legküIiinbözőbb hely^a(ek)be horutík
A kgkülönfélébb szitulicükkal kellett professzionáIb módon megbirkóz-
niuk a múllban olyan esetekben ís, amikor a feladalok és az igénybe ve-
hető eszközök nem voluk összhangban. Áz 1. sz dbrón egl boszniai brit
őrjdfaí lűható liiveggel és geppushóval felsrefell több ceníiméter vastag
páncéIzaUal védea Challenger lípusú harckocsikkal Mekkora kiilöni-
ség ez a Golan-íennsíkról elszórmazott kepekhez, az eglléni lőfeglverrel
ellátott, kéksaínű ENSZ-mellénnlel és ENSZ- ztíszlóvat védett kéífős őr-
jóratokhoz képesl

Egyre többen nyilatkoznak napjainkban anól, hogy a békefenntartás
mennyire megváltozott, hogy eredeti értelme(zése) a ''klasszikus Peca-
keping ma már nem időszerű, és hory békefenntarüis céljára - mint
kipróbált és jól bevált eszközök - a harcoló csapatok szerepe 'jelértékelő-
dőben" van. Ezek lennének a békebiáosítás új dinenziói? Mi változott
meg valójában? Nem vettek résá ENSZ-csapatok eltökélten már korábban
is hagyományos ENSZ-bevetésekben anélkül, hogy azonnal ne új dimen-
ziókról beszéltiink volna?

A klasszikus békefenntartás

Két hadban álló orság hadserege áll egymással szemben, parancs ál-
tal meghatrározott módon, Egy kereken öt kilométer szeles népt€ld (ft'ld)sáv,
egy könnyen áttekinthető és ellenőriáető pusztaság választja ketté őket,
amely ENSZ-csapatok folyamatos felügyelete alatt áll. E mögött három
zóna helyezkedik el, benne pontosan meghatírozott, és rendszeresen elle-
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nőízött csapat-kontingensekkel. A szembenálló felek mindegyike tartja
magát a fes/verszíjneti egyezményhez, egyszóva| a katonai helyzet nyu-
godt, békés. A csapatok részére nincsenek további feladatok szabva.

Hol vannak ma már az IJNErú idők? Az ENSZ válsógkezelő erők
I973-tóI l979-ig 4i Egyiptom es lzrael közölti konJliktust követően
kerüllek bevetésre. Az osztlik hadelő 1973 oklóber és 1971június közöfr
óIlítoU fel egl kontingenst, atulyet hésőbb aztón azIJNDO'F-ra keresz-
teltek Mennyife vikigos, érthető, áíekinthető voll ez a bevetés!

A csapatoknak szokatlan volt a feladat, hogy jelenléti,ikkel és tevékeny_
ségükkel a konfliktusban szemben álló felekkel az eg;iezmény betartását
biztosítsák. A feladat egyértelmű volt, az igénybevehető eszközök és a
csapatok kópességei egymással össáangban álltak, A békebiztosítós e
fornuíjónak kulcssuvát bizalomnak hívtlík. Az elfogulatlan és szubjektív
ér-tékelést nagy mértékben kiáró kötelezettségteljesítés révén a csapatok-
nak sikerült a konfliktusban szemben álló felek bizalmát elnyemi és meg-
tartani olyannyira, hogy azok nemsokára kölcsönösen lemondtak a
fegyverszüneti egyezményben engedéIyezeÉ kontingenseikről. Miután a
felek kérelmüket kölcsönösen előterjesztették, lehetóvé vált a bekefenntartó
erők létszámának és fegyverzetének jelentős mérvú csökkentése, illeWe a
200 km hosszu zóna kisebb erővel történő felügyelete. A feltételek és az
eszközök össáangban voltak egymással.

Ez volt a békeíen taftlis a legigazibb, legklasszikusabb é elemben.
Eredményezhette -e a béke megőnesá? Nem, ugtanis csak egl fegtver-
szüneli egteanény előírásainak beanásű volt hivana biztosílanl

A legrégibb ENSZ békefenntartó missziónak, a közel_keleti UNTSO 5-

nak sokkal találóbb neve volt: "ENSZ feglverszünet felüglelő szene-
zet ||, vagyis a tradicionális békefenntfióknak fegyverszüneti egyezmény
felügyeletén felül más feladatuk nem volt.

Ú1 kihívások

A körülmények (meg)változtaü{sa 1978-ban az ENSZ-erők Libanon-
ba történő vezénylésével következett be. Az UNIFILÓ már mérhetetlenül
nehezebb körülrnényekkel találta magát szemben. Jóllehet itt is az össze-
különbözött államok hadseregei néztek farkasszemet egymással (máLr
amennyire a libanoni haderő maradéka még annak volt minősíth€tő), azon-
ban egléb tényezők ís szerepeí játszotlak több, különféle erőcsoportokkal

4, UNEF= ENsz válsá8kezelő €rők
5. tJNsTG ENsz f€gyveíszílnet felügy€ló §zeryezet
ó. UNIFIL= (UN Inlrrim Forces oflibanon) _ ENSZ átíneneti eíók Libanonban
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szimpatizáló félkatonai szeívezet, részben uniformiált és felismerhető,
hozzájuk csapódó fegyveres civil csoportok, amelyek az ellenségeskedés
ö okozói, bajkeverői voltak. Nincs útközőzőna, nincsenek jól elhanirol-
ható válasáóvonalak, a bevetési térség óriási, a terep nehezen áttekinthető,
a konflikfusban részes felek nehezen felismerhetők, és a szerződés betar-
tásá,nak feltételei nem elégségesek. Ezen tulmenően a polgári lakosság is
össze van ugrasztva, és az állami rend gyakorlatilag alig funkcionál, Az
UMFIL feladata csak a haderők szétválasztrása, és a félkatonai erők befo-
lyásának a bevetési térségben való megakadályozása volt. Amennyire za-
varos a felada! olyannyira elégelen annak végrehajtísa is. Alig múlik el
nap szerződéssértés nélkül. Visszaélések, túlkapások naponta fordulnak elő,
és gyakran az ENsz-csapatok is az ellenségeskedések célpontjává válnak.
Az ENSZ-csapatok már nem mindig érzékelnek elfogulatlanságot a szem-
ben álló felek részeről feladatteljesítesük során. A feladat, a feltételek és
az eszközök nincsenek összhangban egymással. Mekkora különbség ez az
LJNEF-hez, illetve a klasszikus békefenntartáshoz képest!

Új dimenziók

Vizsgá§uk meg újabb példaként az ENSZ csapatok kambodzsai
bevetését. Már az UNTAC? név is arról rirulkodik, hogy a népközösség itt
egy teljesen más mandátumo! jogosíWányt adott és az ENSZ csapatoknak
ery sokkal bonyolultabb helyzettel kellett megbirkómiuk. Mivel Kam-
bodzsában hiányzott a konfliktusban részes másik orsÁg, igy az ENSZ
újra, államon-belüli konfliktussal találta magát szemben. Hogl miért
újra? Fel kell harynunk azzal az előitéleltel, hogy az ENSZ, a legelső
bevetés óta csak államok közötti konfliktusokba avatkozott be. Tény és
való, hogy ezideig csak kereken minden negyedik misszió volt hivatott két
állam közötti konfliktust követő béke visszaállítására, az összes többi
indítéka államon belüli visály, eIlenségeskedés volt.

De térjünk vissza Kambodzsához! Az állami hatalom és a vörös kmehr
harcosok közötti hosszantartó fegyveres konfliktus a civil rendszer össze-
omlásával járt, és szükségessé tette ENSZ csapatok bevetését. Az ENSZ
erők most ismét teljesen újszerii feladatokkal találták magukat szembe:
úgymint az államí hatalom átmeneti átvétele, illetve mindazon intézke-
dések meghozatala és végrehajüísa, amelyek a normális élet visszaállításá-
hoz szükségesek.

Ezen feladatokkal kellett a csapatoknak megbirkózniuk, annak elle-
nére, hory korábban egyetlen katonai felkészítési és kiképzési program

7, UNTAC= ENsz álrncncti haló§ágok Kaínbodz§ában



sem tartalmazott ilyeneket. A katonai és félkatonai erők lefegyverzése, az
állam hatalmának és tekintélyének visszaállítása a vörös kmehrek befo-
lyási övezetében, segítségnyújás a választások végrehajtísakor, stb., ké-
p€áék a katonák teljesen újszeni feladatait.

A csapatoknak többek között ahhoz is hozzá kellett szokniuk, hogy
nemcsak saját katonai parancsnokuk parancsait, hanem az ENSZ-íötitkár
civil helyettesének utasíásait is teljesíteniük kellett.

Ezek már a békefenntartás addig ismeretlen, új dimenzióira utalnak.
Legyen ez az IFOR/SFOR példáján is megvilágítv4 mivelhogy egyfelől
a bevetési térség Ausária politikai érdekeltségi körébe tartozik, másfelól
pedig a legfóbb feladatok és azok végrehajtása valamennyi vonatkozásuk-
ban ismertek.

A helyzet Bosznia-Irercegovinában a Dayton-i békeszerződés idő-
pontjában az aldbbiak szefint kömonalazódott: a három népességcsoport
feglveres erői és a megsámlálhatatlanul sok félkatonai csoport közel
1000 km hosszú konfrontációs vonal mentén helyezkedett el egymással
szemben.

A bevetési szituáció megértéséhezjogi alapok (lásd az angolból fordi
tott ENSZ Biztonsági Tanácsi határozatot) és a csapatok föbb feladatai
(lásd az angolból fordított IFOR/SFOR feladatokat) szolgálnak.

Szembeötló újdonság ajavábó|,hogy az IFOR az ENSZ Charla VIL
fejezel alapjőn tevékenykedik. (l2.cikkely: ha a Biztonsági Tanács úgy
találja, hogy a meghozott intézkedések, eltekintve a 4l.cikkelyt, nem kie-
légítőek, illetve nyilvánvalóvá vált, hogy nem elégségesek, úgy a nemzet-
közi béke és biztonság megtarüisát vagy visszaállíását elősegítendő, légi,
tengeri vagy sárazfijldi akciókat kezdeményeáet, és pontosan ez utál lát-
szólag új dimenzióra. Csakhory ez ismételten nem új momentum, uryanis
ENSZ-csapatok 196|-ben Kongóban a 16I. ENsz-haláfozattal már kap-
tak felhatalmazást erőszak alkalmazására a polgárháboru befejezése érde-
kében. Újdonság viszont az, hogy a mandátumot adó sz ervezeí (pé|dául az
ENSZ) már nem saját maga vezeíi a csapatokat, hanem a misszió veze-
tésével valaki mást bíz meg, (Mint például az OböI-háborúban egy vezető
nemzetet vagy Boszniában egy regionális szeívezetet, a NATo-t). A csa-
patokat immár nem az Egyesült Nemzetek által megbízott erők parancs-
noka, mint katonai parancsnok, és nem ery külön megbízott, mint az ENSZ
főtitkárhelyettes v ezeti egy -e célra létrehozott törzzsel. Válsághelyzetben
nincs szükség felvilágosíüís-kérésre a New York-i ENSZ föhadiszállástól,
ugyanis kizárólagos felelősséggel egy katonai szeívezet vezet, katonai pa-
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ranc§nokkal és jól összekovácsolt (és kipróbátt vezetési eszközökkel ellá_
tott) törzzsel, A megbíás olyannyira mindent magában foglaló, hory vis-
szakérdezés a mandátumot adó szervnél nem vary csak igen ritkán szük_
séges.

Az ENSZ BT 1995 december líi határozata:

A BT nugdllapílja:

. hogy a régió helyzete veszélye^eti a nemzetközi békét és bizon-
ságot;

' az ENSZ Charta VIL fejezetben foglaltak alapján a BT felhatal_

1zzz6 vtagáIlarnokat és a béke eryezmény l-A melléklete szer-
inti közremüködő szervezeteket az IFOR-erők egyesített
parancsnokság és egységes vezetés alatti létrehozásárq a béke-
egyezmény l-A és 2.mellékletében rögzített feladatainak végre-
hajtásáLra;

. ahatáíozat a 14,§-ban foglaltak szerint felhatalmazza a tagállamo-
kat, hogy az l-A mellékletben rögzített feladatok bevezetésére és
betart ásrira minden szükséges intézkedést megtegyenek,

IFOR legfontos ab b feladatai:
. biáosítani a tiizszünet folyamato§ betartását;

. biáosítani az erők egyezmény szerinti tüzszüneti zónábol történő
visszavonását és az erők szétválasz!ísát;

. biáosítani a nehézfegyverek rakíárakb4 laktanyákba történó össze-

s^íjtését és a hátramaradt erők leszerelését, majd

. uralni Bosznia-Hercegovina légerét.

Á SFOR kgfontosabb feladalai

Az SFOR biaosítson folyamatos katonai jelenléte! hogy elejét vegye
minden megújuló ellenségeskedésnek, stabiliálja és erösítse a bosznia-
hercegovinai békét, ily módon járuljon hozÁ egy biztonságos kömyezet



megteremtéséhea nyújtson széleskörű trlmogatást a folyamatban lévő pol-
gári tervek megvalósíásához és mihelyt a helyzst megengedi, a sóvet-
séges erők fóparancsnoka kezdeményezni fogja a NATO katonai_átrneneti
stratégiát, melynek céIja a katonai erők nagyságrinak, szerepének és jelen-
létének csökkentése.

Az IFOR/SFOR főbb feladatai

. csapatszétválasztó zóna létrehozásával a szemben álló felek szét_

választása és különválasáva tarüísa;

. a csapatok k'Ivonasa az ütk(jzőzóruiból a lalaanyákba;

. a szemben álló felek hadereje tevékenységének (kiképzés) felü-
gyelete;

. nehézfegnerek számbavétele, összegújtése, megfelelően őrzölt
ralaárakba történő lzállíta§ának felügtelete ;

. a konfliktusban szemben álló felek fegneres erői meghatározott
létszámra történő csökkentésének, visszamozgósíttisának fela-
glelete;

. a polgári lakosság mozgásszabadságlá.nak biztosíása;

. meghaározot1 térségek megerósítése;

. a légtér felügyelete.

A fent dőltbetűvel szedett feladatok már nem tradicionális feladatai a
békebiztosító csapatoknak, ám e feladat keretében szükségessé váltak.

összehasonlífua az sFoR feladaüit és az alkalmazott eszköóket,
megállapíüató, hogy az UMFIL-eI összehasonlítva, már nincs úoIIóú, Az
SFOR eryaránt rendelkezik megbízíssal (felhatalma#ssal) és elegendó
eszközlel a feladat teljesítéséhez.

Láthatjuk, hory az IFOR és az SFOR esetében a megbízás, illetve a
Dafon-i békeszerzödés betartrása nem egyedül a felek bizalmán, hanem
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eszközök bevetése révén a visszatartáson, elrettentésen alapul, ami a béke-
biáosítá§ egy további dimenziójrá,ra utal.

Ez azonban nemcsak az ENSZ Charta VII. fejezete szerinti jogosult-
ságon alapul, hanem az államközösség politikai akaratán is. Emellett per-
sze érvényes az, hogy a fegyverek használaüínak joga a szükséges erő
nélkül, önmagában még (egyáltalrfur) nem hatásos.

Békemisszió minden áron?

Erthetően távol tartjuk magunkat a holland békefenntartók bizonyfua
legryászosabb példájától. A holland UNPROFOR-csapatoknak Srebrenica
térségében ENSZ-mandátum és nemzetközi hadijog alapján kétségkívül
joguk és kötelességük volt a jogos segítségnyújüíshoz (vagyis fegyver-
használathoz) az ENSZ-védőzónában védelmük alatl állő polgari lakosság
életének és egészségének védelmére.

Aligha múlott ezen, hory ők a védózónát a benne élő polgári lakos-
sággal es/ütt a boszniai szerb megszállóknak ellenérték nélkül átadtak.
Ami ezután történt az mindenki €lőttjól ismert. A kudarc aligha múlott a
jogosítvány(ok)on, sokkal inkább a minden szinten megnyilvánuló tétova
felelősségvállalással, és talán a rendelkezésre álló kevés eszközzel íiiggött
össze. Hiszen a legjobb elernzők sem tudják utólagosan kideríteni, hogy
mi történik, ha a védelem órdekében egy lövés eldördült volna. Igy csupán
a szerb tábomokokkal tanácskozó, barátságosan mosolygó holland parancs-
nok képei maradnak meg emlékezetiinkben.

Megváltozott feladatkörök

Térjünk azonban vissza az SFOR-hoz! Az SFOR megbíz(at)ásába fél-
reérthetetlenüI megszövegezett olyan feladatok kerültek, amelyek ez ideig
nem tartoztak a klasszikus katonai felelősség(ek) körébe, de csaknem a
csapatok fö feladatait képezik ma Boszniában. Ez azért különös, mert a
katonai helyzet, eltekintve az elszigetelt provokációktól, nyugodtnak
tekinthető és csaknem rutinszolgálat, mint más ENSZ-missziókban. A
civil érdekek érvényesítéséért a kiegészítőleg még az országban lévő
ENSZ szolgálati helyek, mint ENSZ menekültüryi segélyszolgálatok
koordinátorokként illetékesek.

Az UNPROFOR egyik feladata - miként az a nevéből is kitűnik - a
humanitárius segélynyújüís üimogatása volt, az IFOR-nál azonban a biz-
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ton§ágos kömyezetnek köszönhetöen csaknem a polgári-katonai eryütt-
működés lett a csapatok egyik fő feladat4 amelynek meglévo struktúiait-
kal nem voltak képesek megfelelni. Habár némelyik törzsben miir létezett,
csaknem valamennyi kontingens létrehozott egy törzsbeni szerve! hogy a
nem-állami és a privát segélyszervezetek támogatásának eleget tehessen.

Szarajevóban több mint 400 különböző segélyszervezetnek van
központja. A velük való kapcsolattartís, együthnűködés az SFOR részére
csaknem megoldhatatlan feladat, kiváltképpen, ha néhány civil szervezet
hadsereggel szembeni ellenszenvét is figyelembe vesszük. Emiatt a
NATo külön polgári-katonai eryütenűködési csapatok feláIlítását fontol-
gatja, hogy ezen kihívásokat megfelelően kezelhesse. Ha áttekintjük egy-
néhriny kontingens teljesítménymérlegét, arra gondolhatunk, hogy talán
ery építőcég sikereiról szóIó beszímolót olvasunk, miuán megismerjük,
hogy hriny hidat ópítettek és hány kilométer utat állítottak helyre. Történt
ez azon nézőpontból indíttatva, hogy a csapatok korlátlan mozgásszabad-
ságát biztosítsuk; kihaüísa a polgriri lakosságjavára mégis áttekinthetetlen,
és nem minden helyreállított híd és út szolgál ténylegesen katonai célokat.
Ugyan az SFoR-nak a műszaki csapatok már nem feltétlenül kellenének,
ennek ellenére továbbra is a bevetési térségben maradnak és támogatják a
hatóságokat a polgári infrastruktura helyreállítasában.

Az osztník katonáknak Visokóban az iskola helyrehozatalában való
részvétele is ebbe a kosrirba tartozik, hiszen nem bír katonaijelentőséggel,
de óriási a fontossága a vidék új|áépítesében. Az SFOR csapatok sok min-
dent (meg)építenek, helyreállítanak és (meg)javítanak, és a nemzetkö-
zösség ezzel sok péná takarít meg. A Bosznia-Hercegovina-i választáso-
kat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (továbbiak-
ban: EBESZ) bonyolította le, de a sikeres vé grehajtás az SFOR-csapatok
támogaása nélkül sok tekintetben nem vált volna lehetségessé. A hadsereg
ezzel a megszokott ösvényről letért, és új kil,ívásoknak állott elébe.

Nyitotú kérdések

Leggtakrabban a következő ket kerüs vetődik fel:
o Miért nem vesz tulajdonképpen őrizetbe az SFOR egyetlen hábo-

rús bűnöst sem?

. Miért nem tivolítja el az SFOR az aknákat?
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Az első kérdésre adandó válasz relatíve eryszerű. Az SFOR-nak nem
feladata háborus bűnösöket felkutatni, megkeresni és órizetbe venni. Persze,
ha a szolgálati tevékenység során egy körözött háborus bűnöst felismer-
nek, aá természetesen letartóztatják, mint azt a korábban előforduló példák
is mutatják.

A második kérdés kétségkívül nem válaszolható meg a teljesség igé_
nyével. Az SFoR-nak nem feladata az aknák elüívolíüísa, az aknamen-
tesítés. a Dayton-i eryezmény nem sámol ezzel, és most már senki sincs
abban a helyzetben, hogy a háborus feleket újra tá(gyalóasztalhoz ültesse,
hogy a szerződés rendelkezéseit megváltoáassák. igy az aknákat SFOR,
vagy annak megbízásából a konfliktusban részes felek csak akkor távo-
líthatjrá,k el, ha az bevetési okokból szükséges. Ezért a becsült 7 millió akna
felszedése, mentesítése, Boszniában a konfliktusban szemben álló felekre
és a civil szervezetekre hárul.

Humanitárius segélynyújtás

Ha az SFOR általi segélynyújü{§ok felsorolását tovább fol}.tatnánk,
még sok olyan példát találnánk, melyek nem a katonai feladatok körébe
tartoznak. Az SFOR valamennyi műveletének a célja a békét elősegitő biz-
tonságos kömyezet megteremtése. Ha azonban a Bosznia-Hercegovinai
helyzetet górcső alá vesszük, meg kell állapítanunk, hogy a Dayton-i
egyezmény potgári és katonai vonatkozású eredményei között hatalma§
lyuk átong, Az SFOR sikeresen működik, uglanakkor a civil oldal nagyon
el van maradva.

A rend és a stabilitás biztosítása érdekében a csapatoknak szükséges
bevetési feladataikon túllépni, és olyan kiegészítő feladatokat felvállalni,
melyekkel eredetileg nem számoltak.

Az SFOR kibővített feladatspektrumát a legeryszenibben a ''Policing
lhe Gapl| (a szakadék megőrzése) angol kifejezéssel jellemezhetjük. Eb-
ből a szempontból érthetó a többnemzetiségű speciális egység felállíása,
mivel Boszriában nyilvánvaló, hogy a biztonsági erők a legkülönbözőbb
okokból nem képesek vagy nem akamak feladataiknak eleget tenni. Az
LINPTFó nem rendelkezik rendő(ség)i jog- és haáskörrel, hanem csak
rendőrségi káderképzés biáosíüísrira szóló megbízással a konfliktus tér-
ségében. Ez a zíszlóalj-erejű köt€lék nem teljesít katonai feladatokat. Az

8, UNPTF= ENSZ ajkalmi í€ndőri erók
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ENSZ alkalmi rendőri erők köteléke kiilönleges csapatokból áll (olasz
carabinierik és francia csendőrök), amelyek nem találhatók meg minden
hadseregben katonai parancsnokság alatt. Milyen képességekkel bír, és
milyen feladatai vannak az ENSZ alkalmi rendőri erők kötelékének?
Mivel alapvetően nem rendörségről van szó, ezéi a polgári hatóságokkal
együttműködve alkaímazzáú<. Röviden és velősen '?rbl Control IJnít''-
nak vagyis rendfenntartó egységnek neveáetnénk. Ezzel az SFOR olyan
esetek alkalmával avatkozik be, amely normális esetben a civil hatósá-
gokra hárul, éspedig a rend és a biaonság helyreállításakor, valamint
menekültek és elűzöttek visszatelepítésekor. Ez csupán egy kis részte-
rületét öleli fel azoknak a tényleges feladatoknak, melyek egyébként a rend_
örségre tartomak. Az egyes népcsoportok kibékítésének elósegítése, támo-
gatása nem speciális felad,ata az SFOR-nak és a hadseregnek. A
Németországi Oberammergau-i NATO iskolában (SHAPE) a NATO mégis
felvállal egy külön e célra létrehozott tanfolyamot, egy kísérletet a civa-
kodó felek tisztjei és polgári személyei közötti kölcsönös megértés előse-
gítésére és bizalom-képzésre.

A bevetési körzetben eluralkodó konupció elleni harc (nyíltan vagy
burkoltan) a térség rendezett újjáépítésére ryakorolt negatív haüísa ellenére
sem feladata az SFOR-nak.

A koszovói bevetés az alkalmazísi lehetőségeketjó néhány új aspek-
tussal egészítette ki, A NATO-csapatok bevonultak a térségbe közvetlenül
azutín, hogy légierejükkel még a konfliktus szereplői voltak. A csapatok
egy egymással abszolut összeveszített civil lakossággal találták magukat
szemben, melynek szemmel látható sándéka, hogy a mindenkori másik
etnikai csoporton bosszút álljon, aá folyamatosan fenyegesse, lehetóség
szetint elűzze, és egy etnikailag tiszta területet saját csoportjának kihasít-
son. Csak a két száműzött római csoport tanúsít egyetértést. Az SFOR csak
a test- és életelleni bűncselekmények, továbbá a civil lakosság tulajdona
elleni bűncseIekmények vizsgálatával szembesül. Mivel a csapatok a saját
felelősségi területükön védelmezik a kisebbséget, gyakran ők az áldozatai
a retorzióknak és visszaéléseknek, Nehezen alakul, nehezen formálódik a
Koszovói Felszabadítási Hadsereg hatalmának korlátozása, és e vadhajtás
nemkívánt, illegális rendfenntartó szerepének visszaszorítása.

A békefenntartó és béketeremtó műveletek körébe tartozó alapvető
követelmények felsorolása az IFOR/SFOR/KFOR tapasáalatok alapján
csak példaszerű, és nem törekszik a teljesség igényére. Túlságosan sokétű
a katonai feladatok és egy feglrlerszüneti állapot, illewe konfliktushelyzet
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valóságos problémái köótti rés. És tulajdonképpen ebben |lrejtőzködnek|'

a béke megteremtésének, biaosíásrinak és megtartásának új dimenziói.

Megvá|tozott környezet

Eltekintve valamennyi tényleges napjainkbeli missziótól, kívárratos
közelebbről megismemi, váeolni az új kömyezetet is, melyben a csapatok-
nak tevékenykedni kell. Röviden mondva: hogl néz ki egl (had)művelet
egl összeomló, illetve egl mdr szétesett áIlamban?

Az összeomlás oka többnyire a lakosság eltérő etDikai összetételében,
és az állam összetar!ísára erőtlen politikai vezetés alkalmatlanságában rej-
lik. Jellemzője a szemétyes gyűlölködés és részben a gyengeséggel szem-
ben megnyilvánuló elképzelhetetlen brutalitás miatti államon-belüli kon-
fliktus. lz alábbi, csak példakenl felhozott jellemzők különböznek az
áIlamok-közötti hadműveletektű, vaglb a haglományos konfliktusok-
tól:

' a sokkal nagyobb és nehezen megismerhető bevetési térség;

' a civilek (ós az egymással összekülönbözött civilek) figyelem-

reméltóan nagy számú jelenléte a bevetési térségben;

' a konfliktusban szemben állók relative nagy száma, akik részben

csak nehezen azonosíthatók;

' a civil lakosság és annak kömyezete, amely az ellenségeskedés(ek)

célj a;

. az ellenfelek felelósségének hiánya a békefolyamat feltételei meg-

teremtéséért;

' segélysállítmányok kicsikarása a helyi fegyveres csoportok által.

A kormány valóságos működése és hatásossága döntően fontos egy
hosszan elhúódó békefolyamat sikere érdekében. Különösen a népgaz-
daság és a politikai rendszer helyreállítása, hosszabb konfliktus esetén a
katonák és harcosok rehabilitálása, és a normális életbe történő beillesz-
kedése igényli a cselekvési szükséget. Különös jelentőséggel bír, hogy a
kormány önmaga a konfliktusban milyen szerepet játszott, és mennyiben
volt részes a konfliktusban.



Ilyen konfliktusokban ryakran a polgári lakosság az áldozaía az elű-
zetésnek, az éhezésnek és a fizikai kényszemek. Ez a trauma mélyreható
szociális váltoásokat okozhat, a régi hierarchiákat fenyegeti, az etnikai
összetételt, az érdekszövetségek, csoportok hatalmi struktúráit és viszo-
nyait megváltoztathatja. Különösen fontosnak tűnik, hogy a civil lakossá-
got a részére nyújtott segélyekbe bevonjá,k, vagyis, hogy az á|dozatből a
konfliktus-megoldás részestársává tegyék. A lakosság azonban a konflik-
tus aktívabb részesévé is válhat, és a kívánt béke-megoldásra bizalmatla-
nul várakozva egészen az ellenségeskedésig, a kontraproduktivitásig szem-
ben állhat.

Különös a jelentősége a bevetési térség infrastruktúrajának, amely
gyakran már nem funkcionál. Nemzeti képzési programok egyáltalán nem
működnek, különleges képzettségű foglalkoziiscsoportok, mint tanárok,
rendőrök, ügyvédek, orvosok, hivatalnokok vary tolmácsok gyakran nem
állnak rendelkezésre.

A legnehezebb problémát azonban a harcoló alakulatok jelentik,
nemcsak a reguláris, hanem az irreguláris erők is, akármelyik hadúr
vezetése alatl.

Fellengző szervezési elnevezések (dandárok, brigádok) ellenére gyak-
ran csak könnyű struktúráik vannak, nem megbízható horizontális és ver-
tikális kapcsolatokkal. A harcosok személyi motivációja különböző, a
magasáos indítékoktól (mint az etnikai és politikai önállóság vágya),
egészen a tulságosan ritka ind(itó)okokig, (mint a bosszúállás, a zsoldos-
ság, a kulturális és etnikai bigottság) terjed, Mivel ezek az erők egyéni
érdekeket követnek, és lokális fonásokból (egészen a fosztogatásig, rekvi-
rálasig) tartják fenn magukat, hajlamosak rá, hogy a "kóreiket'| zayarő köz-
beavatkozó nemzetközi csapatokkal szemben ellenséges magatartást ta-
núsítsanak.

A konfliktusban szemben álló felekhez móg további résdvevők, illetve
konfliktus-megoldó szervezetek társulnak, melyek a csapatok számára szo-
katlanok. Az egyikhez tartoznak azok a nem állami és civil segélyszer-
vezetek, melyek természetesen saját egyéni céljaikat követik és a
katonaság kényszerképzetét - hogy mindent meg kell szervezni - ha egyál-
talan, igen, akkor is csak nagyon habozva, fogadják el. A másikhoz tar-
tozik a média képviselőinek túIzott mérvű jelenléte, amihez a csapat
ugyancsak nincs hozzászokva, és amit sajnos csak nagyon ritkán von be.
Mindezek a csapatra háruló, már eddig is igen nehéz szituációt még kom-
plexebbé teszik.
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Ezen kihívdsoknak való ttugfelelés, az ezekkel való megbírkóaús jel-
lemzi a békebiztosítós új dimenzüit,

Ery gondolat erejéig

A békebiztosítás új dimenzióira nem meghaÉrozó jelentóségű az
EN§Z Charta VL vagy VII. fejezete szerinti erőszak alkalmazís4 sem
a konfliktus típusa (nevezetesen, hogy két átlam közötti háboru vagy pol-
gárháború -e), hanem egyes egyedül csak a rés, amely a katonrik tisztán
militáris feladatai, és konfliktus utárri civil helyzet között áll fenn, Ehhez
tiársul, a mandátumot adó szervezet tagjainak a készsége, legyen az az
ENSZ vagy az EBESZ, hogy a beavatkozó csapatokat - e rés zánMval
megbízza.

Ebből adódik egy széles bevetési feladatspektrum, amely az eddig
meg§zokott katonai feladatköröket a levegöbe röpíti, és új dimenziókat üíí
fel, új dimenziókat nyit meg.

Ajdnlntos azonba atül őrizkednünh, mindeg me$ dimenzüt vesszük
szemügte -, hogl mindent csak a "sikeres-újdonság" róaasún szemü-
vegén kereszlüI néaünk:

' Nem szabad aá gondolni, hogy csak az IFOR/SFOR/KFOR be-

vetés lenne minden dolog mércéje, amelyre a jövőbeni békebe-

vetések orienüálódnak. Nem mindig találkozik össze ily mérték-

ben a politikai akarat a konfliktusmegoldással, a katonai fela-
dattal, a szükséges eszközök rendelkezésre bocsáásával és a
felek kooperációs készsógével.

' Egyértelműsíteni kell, hogy minden bevetés egy "eredeti első és

egyetlen eset", továbbá, hogy a szabályok és javaslatok csak
nagyon feltételesen realizálhatók más bevetésekben. Ami
Bosznia érdekében igazságos, az SzomáIiában még sokáig nem

lenne jogos.

' Érvényes ezenkívül, hory a "beavatkozó harmadik" pátttatlmsá-

ga nemsokára a tűrés határához ér. Ez különösen akkor bizonyul
igaznak, ha a konfliktusban szemben álló felek egyftének fontos

egyéni érdekét korlátozzí*, vagy megsértik, miközben - miként
az a békebiztosításoktól elvárható lenne - az ellenféllel szemben



semmilyen korlátozás sincs foganatosítva. Kiváltképpen kény-
szeí vagg fegyveres erőszak alkalmazrásakor válnak a békebiz_
tosítók az érintett€k szemében igen gyorsan az ellenfél üímo-
gatojává és szövetségesévé. (Ilyen könnyen megtörténhet pél-
dául Libanonban, mert a palesztin harcosok be"zivárgása nincs
megakadályozva, és ez séti az izraeli érdekeket. Ezzel szemben
a biztonsági zőna izraeliek általi megszállásának eltűrése sérti
Libanon érdekeit. Hasonló történt az UNPRoFoR-csapatokkal
is, akiknek a boszniai fél részére nyújtott humanitárius sególyét
a szerb oldal, a biztonsági zóna szerbek részére való átadását
pedig a boszniai oldal a másik fél tamogatísaként értékelte.)

' Ugyancsak mindenkiben tudatosítani ketl, hogy a kihívás a fela-
dat telj€sítésére _ mrir amilyen feladatok ery modem had§eregre
békehaderőként jutnak - szerfelett óriási. Mit érnek a modem
fegyverek, mit ér a fedező tűzüímogatrás, az elektronikai
felderítes, a korlátlan légitámogaás, ha a bevetésné| szokásos
feltételek, a szokásos harcmező, és az ellenség hiényzik?
Hogyan érvényesíthetjük ftilényünket, ha az ellenségkép
hiányzik, az ellenség/barát-felismerés eltűnt, és a civil
kömyezeten belüli célok nem azonosíthatók és nem felismer-
hetők. Az Öböl-háborúban kipróbált USA-haditengerészet min_
denekelőtt azért mondott csődöt szomáliában, mert a mili-
ciákkal szembeni túlzott fegyverhasznáIat miatl a civil közegen
belü[ valamennyien ellenséggé váltak.

' TiszLíban kell lennünk lovábbá azzal, hogy az erövakkal való
fenyegeté§, illetve az erőszak alkalmazisa nem mindig vezet ered-
ményre. A Vll.cikkely szerinti UNITAF-bevetés soriin az erószak
alkalme"ását szomáliában siker koronááa, hasonló kilátrások és
csaknem megegyezö feltételek mellett az UNOSOM-bevetés
katasarófával végződött, és a csapatok visszavon(ul)risához
vezetett. Az orságot sorsára hagyüák. A két eset hiába hasonló,
mégsem uryanaz. Egy konfliktus-térségben minél komplexebb a
politikai és katonai helyzet, minél kisebb mértékben érvényesül a
civil-berendezkedés rendje, annál szélesebb lesz a katonai felada-
tok köre és annál bövebbek lesznek a békebiztosMs dimenziói.
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. Yégezetül éményes., a katonák egyedül n€m teremtenek békét. A
legjobb katonák sem fogják elémi, hogy őket az egykori ellen-
ség hirtelen szeretni kezdje. A katonák a legjobb esetben a

klímát teremthetik meg, melyben a béke megvalósítása lehet-
ségessé válik.

I.sz.ábra

Eu manitólius segítségnJ)újtds eg lerombolt épület helyreóllítdsóban.
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2, sz ábra

N a Challenger típusú harckocsik



Békefennnaás klasszikus értelemben -(eQ csak a fegtverszünai
egleunény rendelkezésének beatrtá§ól biztosítja

3.sz-ábra

4.szóbra

Áz SFOR csapatok biztosílják Koszovóban a rend és a biztonsóg
hellreállításóL

2l6



Fanlos o bje ktum őrzése, biztosítósa"

A nemzetkiizi segílségnek különös jelentősége van a bevetési lérség
l e r o ml o lt infr as tr u k t úr áj ár a.
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7,szábra

Ellenlélbel a haglonuínyos konfliktusokkal a bevelési ténégúen
magas a civilek jelenléle.


