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9MARSAI VIKToR

Az amerikai neokonzervatívok és  
az iszlám szekurizációja

I. Bevezetés

A nyugati világ jelentős része is mély megdöbbenéssel fogadta azt a 
szűklátókörűséget és korlátoltságot, ahogyan az Egyesült Államok és 
Nagy-Britannia 2003-ban lerohanta Irakot. A felelős értelmiség mind 
muszlim, mind nem-muszlim oldalon kétségbeesetten nézte végig, 
ahogy a Samuel Huntington által vizionált ,,civilizációs összecsapás” 
– a bagdadi utcákon és a médiumokban folyó közbeszédben – fikció-
ból valósággá vált. Az iraki állam szétverése mindazonáltal nem úgy 
alakult, ahogyan azt az amerikai neokonzervatív vezetés elképzelte: az 
elhúzódó konfliktus nemhogy megerősítette, hanem végzetesen meg-
gyengítette az USA közel-keleti pozícióit, és hozzájárult a régi ellenfél, 
Irán soha nem látott mértékű megerősödéséhez. Ugyanakkor azt sem 
szabad gondolnunk, hogy az iraki invázióhoz csupán rögtönzések sora 
vezetett: a neokonzervatívok aligha véletlenül választották Szaddam 
Husszeint célpontjuknak, és az sem véletlen, hogy rablóhadjáratukat1 
leöntötték a huntingtoni „elmélet” mázával. E tanulmány azt a folyamatot 
elemzi, hogy az iszlám biztonságiasítása, szekurizációja miként vált a 
neokonzervatívok legfőbb eszközévé a háború előkészítésében és igazo-
lásában, s hogy ez a fajta narratíva – az iszlám szélsőségesek hathatós 
közreműködésével – miként járult hozzá a muszlim és a nyugati világ 
közötti bizalmi válság kialakulásához.

Az iszlám szekurizációja természetesen nem kizárólag az amerikai 
neokonzervatívokhoz köthető. Annak leglátványosabb elemei, a War 
on Terror (terror elleni háború), az iraki invázió s az egész koncepció 
azonban alapvetően a Bush-kabinet szüleménye. 

II. A neokonzervatívok új fegyvere: a szekurizáció

II. 1. A koppenhágai iskola és a kétféle szekurizáció

A szekurizáció (securitization) fogalmát a Koppenhágai Békekutató In-
tézethez2 kötődő ún. ,,koppenhágai iskola” képviselői, Barry Buzan, ole 
Waever és Jaap de Wilde vetették alá alaposabb vizsgálatnak, amikor a 
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0 nyolcvanas évek végétől a biztonság fogalmának újradefiniálására és a 
biztonságról folyó diskurzus új kereteinek kialakítására tettek kísérletet. 
A három szerző kutatásaik legátfogóbb összegzését 1998-ban adta 
közre Security: A New Framework For Analysis (Biztonság: az elemzés 
új keretei) címmel. Ebben a biztonsági szektorok, valamint a biztonsági 
komplexumok mellett a szekurizáció jelenségének vizsgálata állt a kö-
zéppontban.

Buzanék alapvetően arra keresték a választ, hogy a posztbipoláris 
világban milyen keretek közt értelmezhető a biztonság fogalma. A hi-
degháború időszakától kezdve ugyanis sokak számára egyértelműen 
érzékelhetővé vált a biztonság fogalmának kitágulása-kitágítása. A 
szűk katonai megközelítés mellett – elsősorban az 1973-as olajválság 
hatására – megjelent a gazdasági dimenzió, valamint szintén erre az idő-
szakra tehetők azok a törekvések, amelyek nagyobb figyelmet kívántak 
szentelni a szociális biztonság fogalmának. A nyolcvanas évek végének, 
kilencvenes évek elejének kutatásai az emberiségnek az ökoszisztémára 
gyakorolt negatív hatásáról szükségessé tették a biztonság környezeti di-
menziójának alkalmazását.3 Sőt, napjainkban egyre népszerűbb az ENSz 
által előszeretettel használt humán biztonság fogalma, amely túllépve a 
nemzeti kereteken, az egyének felől közelíti meg a problémát, és a biz-
tonság meglétét az egyén által szabadon elérhető alapvető gazdasági, 
egészségügyi, szociális és kulturális javakhoz köti.4

Azt a folyamatot, amely során egy állam vagy egy szerv eldönti, 
hogy mi tartozik a biztonság fogalmának keretien belülre, nevezzük 
szekurizációnak. A szekurizáció alapja, hogy a lakosságnak el kell 
fogadnia a biztonságiasítást, e nélkül ugyanis a folyamat kudarcba 
fullad: ha egy adott problémát a közösség döntő többsége nem értékel  
(lét)fenyegetésnek, akkor a szekurizáció megbukik. Ilyen volt az Egye-
sült Államokban a vietnami háború vagy Nagy-Britanniában a szuezi 
válság: ezen országok kormányzata hiába igyekezett beállítani ezeket a 
konfliktusokat úgy, mint amelyek alapjaiban fenyegetik államuk létét és 
biztonságát, a lakosság döntő többsége ezt nem fogadta el, a nyilván-
való kormányzati nyomás ellenére sem. (Buzan – Waever – Wilde 1998, 
42) Ugyanakkor ezek a példák két dologra is rávilágítanak: egyrészt, 
hogy a szekurizáció rendkívül sok szubjektív elemet tartalmaz, amelyek 
alkalmat adnak a csúsztatásra és a manipulációra. Másrészt, hogy bár 
ideális esetben a szekurizációs párbeszédben a közösség, a társadalom 
egésze részt vesz, az valójában legtöbbször a politikán, az állami veze-
tésen és a hozzá köthető érdekcsoportokon és médiumokon keresztül 
zajlik, vagyis olyan szűrők közbeiktatásával, amelyek saját hatalmi és 
gazdasági pozícióik érdekében igyekeznek élni a tudatos befolyásolás 
eszközével. Erre példa a 2003-as harmadik Öböl-háború szisztematikus 
és céltudatos ,,felépítése”, amely elképzelhetetlen lett volna a sajtó aktív 
közreműködése nélkül.5 Bár Vietnam és Szuez esetében láthattuk, hogy 
a kormányzati köröknek nem minden esetben sikerül akaratukat ráeről-
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1tetniük a társadalomra, kiterjedt eszközkészletük és monopolhelyzetük 
révén erre jó eséllyel törekedhetnek. Ez különösen ott lehet sikeres, 
ahol a velük szemben álló civil társadalom gyenge és kevés alternatív 
információs csatornát tart a kezében, vagy ahol a különféle külső és 
belső válságok hatására az emberek hajlamosabbak lesznek inkább az 
érzelmeikre, mint az objektív tényekre hallgatni.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a szekurizáció önmagában nem fel-
tétlenül az ördögtől való. Alapvetően pozitívnak értékelhetjük, hogy a 
biztonság megközelítése a koppenhágai iskola értelmezésében túllépte 
a katonai-politikai szféra kereteit, és olyan – a centrum, a félperiféria 
és a periféria államai számára egyaránt sokkal égetőbb – kérdéseket 
igyekezett a vizsgálódás középpontjába állítani, mint a szociális igazság-
talanságok, a gazdasági egyenlőtlenségek és a környezeti változások 
szerepe az emberek mindennapjaiban. A biztonság újfajta értelmezése 
ráadásul túllépett az akadémiai körökön. Ennek köszönhető, hogy pél-
dául az Európai Unió 2003-as biztonsági stratégiája a globális biztonsági 
környezet leírásánál nem a terrorizmust vagy a tömegpusztító fegyverek 
terjedését tartotta fontosnak kiemelni – szemben az egy évvel korábbi 
amerikai nemzeti biztonsági stratégiával (The National Security… 2002) 
–, hanem hogy a világ lakosságának fele él napi 2 eurónál kevesebb 
összegből, és hogy a globális felmelegedés viszonyai között miként 
oldható meg az emberiség vízellátása. (European Security Strategy… 
2003) Ez a megközelítés azt hangsúlyozza, hogy a kormányoknak 
nem arra kell törekedniük, hogy felkészüljenek az éhséglázadások 
leverésére vagy a kimerülő erőforrásokért való küzdelemre, hanem 
hogy vegyék elejét ezeknek az eseményeknek például azzal, hogy a 
katonai költségvetés tételeinek egy részét átcsoportosítják a szociális 
háló stabilizálására vagy a zöld gazdaság erősítésére.6 Mindez azt mu-
tatja, hogy a szekurizáció megfelelő kontroll mellett alkalmazva képes 
a valós problémákra irányítani a figyelmet, és lehetőséget ad arra, hogy 
azok kezelésére a társadalom a különféle opciók közül kiválassza a 
legmegfelelőbbet. 

Ez a valóságban természetesen nem működik ilyen zökkenőmentesen. 
A szekurizációt a napi gyakorlatban az teszi rendkívül veszélyes esz-
közzé, hogy kizárólagosságra törekszik, ezáltal könnyen legitimálhatja 
a hatalom vitatható döntéseit és túlkapásait is – legalábbis egy ideig. 
Amint a Gazdag – Tálas szerzőpáros rámutat (2008, 6): ,,a biztonság 
[…] az erőalkalmazás legitimálásának kulcsa. Amikor egy politikus a 
„biztonságot” emlegeti, vagyis biztonságiasít (szekurizál) egy kérdést, 
ezzel lényegében jogot formál arra, hogy bármely szükséges eszközzel 
éljen a fenyegetés megakadályozására.” Sőt, Tálas egy másik írásában 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a szekurizáció során „a társadalom 
legitim módon elfogadja valamely kérdésnek az áthelyezését a politikai 
szféra normál alkumechanizmusaiból a rendkívüli üzemmódba”. (Tálas 
2010, 78; kiemelések tőlem – M. V.) Márpedig ebben az esetben a dön-
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2 téshozatali folyamatok felgyorsulnak, a civil szféra lehetőségei a vezetők 
ellenőrzésére szűkülnek: a társadalom sok esetben már csak a kész 
tényekkel szembesül. A lakosságnak, az értelmiségnek és a politikai 
ellenzéknek éppen ezért fékeznie kell a szekurizáció folyamatát, hogy 
megismerhesse a különböző nézőpontokat, eldönthesse, hogy hozzá-
járul-e egy adott probléma biztonságiasításához vagy sem. Ezt annak 
ellenére is meg kell tennie, hogy a szekurizáció során sokszor hangzik 
el indokként: azonnali cselekvés szükséges a nagyobb probléma elhá-
rítására. (Buzan – Waever – Wilde 1998, 26) Irak példája épp arra int 
minket, hogy a sietség sokszor még végzetesebb következményekkel 
jár, mint a késlekedés.

A biztonság fogalmának kiterjesztését, a korábban a biztonsági tanul-
mányok keretein kívül eső területek biztonságiasítását több oldalról is 
érték kritikák. A szűk szakmai berkeken belül maradva a szekurizációval 
kapcsolatban alapvető problémaként merült fel, miszerint az elméleti 
szinten olyannyira túlterjeszkedett az elmúlt években, hogy szétfeszít-
ve az egzakt kereteket, lehetetlenné teszi a róla folytatott tudományos 
vitákat. Ugyanakkor az is egyértelművé vált, hogy a biztonság fogalma 
többé nem redukálható pusztán a hagyományos katonai, politikai, állam-
központú megközelítésre. (Gazdag – Tálas 2008, 6) 

Ennél jóval lényegesebb probléma, hogy a koppenhágai iskola által 
bemutatott biztonságiasítási folyamatnak gyakran szembesülünk az 
ellentettjével is, amelyet e tanulmányban negatív szekurizációként fo-
gunk emlegetni. Ez nem más, mint hogy a biztonság szűk értelemben 
vett katonai és közbiztonsági felfogását kiterjesztik más biztonsági 
szektorokra, és alapvetően ezen a szemüvegen keresztül igyekeznek 
értelmezni a környezeti, szociális vagy gazdasági biztonságot.7 Ahogy 
azt fentebb bemutattuk, a biztonságiasítás hagyományos értelmezése és 
gyakorlata is komoly kockázatokat hordoz magában elméleti síkon – és 
sokszor a gyakorlatban is –, azonban a Buzanék által leírt szekurizáció 
jelentősen hozzájárulhat mindennapi létfeltételeink javításához. A most 
bemutatásra kerülő negatív szekurizáció azonban eleve kizárja annak 
lehetőségét, hogy a közösség megfelelő válaszokat adjon a felmerülő 
kihívásokra, és olyan leegyszerűsített mechanizmusok révén igyekszik 
megbirkózni a felmerülő problémákkal, amelyek nyilvánvaló kudarcra 
vezetnek. Mindenekelőtt pedig a negatív szekurizáció olyan hatalmi 
struktúrák kialakításához járul hozzá, melyek segítségével a kormányzat 
és a hozzá kapcsolódó érdekcsoportok a kommunikációs csatornák kont-
rolljával rendkívüli alapossággal képesek az állampolgárok mindennapjait 
ellenőrzésük alatt tartani (a vallásgyakorlattól kezdve a szabadidőn át a 
vásárlási szokásokig), szervesen illeszkedve ezzel a foucault-i biopolitika 
fogalmához. (Melegh 2011) 
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3II. 2. A negatív szekurizáció – a biztonságiasítás az amerikai 
neokonzervatívok kezében

Az előző fejezetben bemutatottak alapján nyilvánvaló, hogy a 
szekurizáció könnyen egy adott érdekcsoport kizárólagos eszközévé 
válhat, és így a társadalomnak megszűnik az a lehetősége, hogy a közös-
ségi párbeszéd fenntartásával megfelelő kontrollt gyakorolhasson felette. 
Ennek egyik mintapéldája az a jelenség, amelynek során az amerikai 
neokonzervatívok a katonai szektor egyeduralmát kiterjesztették más 
társadalmi kérdésekre, legfőképp a gazdasági és társadalmi biztonság 
területére, amelynek során az iszlám biztonsági fenyegetésnek való 
kikiáltását egyszerre használták eszközként és célként.

Bár e tanulmány elsősorban a katonai szektorra koncentrál, illetve 
arra, hogy az iraki háborún keresztül bemutassa az iszlám szekurizációs 
folyamatát, a jelenség mára alaposan túlterjeszkedett ezeken a ke-
reteken. A biztonságiasítás az amerikai társadalom mindennapjainak 
számos elemét érintette, és komoly vitákat váltott ki a tengerentúlon. A 
Bush-kabinet, konzervatív választóbázisának preferenciáit felhasznál-
va – és az előző republikánus kormányok munkáját betetőzve – hozta 
létre a neokonzervativizmus építményét (Bronner 2004), amelyet a 
rendpártiság és az öngondoskodás abszolutizálása mellett a szociális 
érzék teljes hiánya jellemzett. Az elnök adócsökkentései nyolc év alatt 
2400 milliárd USD bevételkiesést okoztak a központi költségvetésnek, 
miközben ennek az összegnek több mint fele az ország lakosságának 
eleve leggazdagabb 1%-ánál maradt. (Parenti 2011) Ezzel párhuzamo-
san megkezdődött a szó szoros értelemben vett harc a szegénység, 
pontosabban: a szegények ellen, megindult a leszakadt és nincstelen 
rétegek kriminalizálása – vagyis a szociális problémák szekurizációja. 
Átfogó és előremutató megoldások helyett a neokonzervatívok a sze-
génységet biztonsági problémává degradálták, ahogy azt Loïc Wacquant 
számos nyelvre, köztük magyarra is lefordított monográfiájában 
(Wacquant 2001)8 bemutatta. A társadalom hatékonyabb ellenőrzésé-
re – az iszlám terrorveszélyre hivatkozva – a Kongresszus elfogadta a 
Patriot Actet, amely lehetővé tette, hogy a terrorelhárító szervek bírói 
felhatalmazás nélkül szinte korlátlanul hozzáférhessenek a lakosság 
személyes adataihoz, az állampolgárok orvosi, pénzügyi és egyéb ira-
taihoz, telefonvonalaihoz és e-mail-jeihez. A törvényt sok amerikai az 
egyéni szabadságjogok súlyos megsértéseként értékelte, de az ellene 
való tiltakozások nem vezettek eredményre. Bush 2002-ben létrehozta 
a Belbiztonsági Minisztériumot (Department of Homeland Security), 
amely 200 000 alkalmazottjával a Védelmi és Veteránügyi tárca után 
a harmadik legnagyobb minisztérium lett, közel 55 milliárd USD évi 
költségvetéssel. (Budget in Brief… 2010) Mindezek az intézkedések a 
,,még nagyobb biztonság” kétes jelszava alatt nagyban hozzájárultak a 
társadalom – különösen annak szegényebb rétegei – szorosabb kont-
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4 rolljához, illetve az egyéni szabadságjogok korlátozásához, valamint a 
politikai diskurzus és gyakorlat részévé váltak nem csupán az Egyesült 
Államokban, de a glóbusz számos más pontján, így Európában s azon 
belül Magyarországon is. Mindezek miatt a különféle szociális problémák 
közbiztonsági szekurizációja világszerte talán még a katonai szektor 
túlburjánzásánál is súlyosabb következményekkel jár(t).

Visszatérve a katonai biztonság túlterjeszkedéséhez, megállapíthatjuk, 
hogy az korántsem új jelenség. A fasizmus elleni küzdelem mozgósította 
az ellene felsorakozott nemzetek teljes társadalmát és kapacitásait: az 
Egyesült Államok lényegében akkor építette ki azóta is egyedülálló kato-
nai potenciálját.9 E folyamat a Szovjetunió esetében nagyrészt már a har-
mincas években lezajlott. A világháborút követően a két szuperhatalom 
az ideológiai szembenállásra hivatkozva tette lehetővé a katonai szektor 
túlburjánzását, amely a társadalom más alrendszereit is igyekezett maga 
alá gyűrni több-kevesebb sikerrel. A bipoláris szembenállás évtizedei alatt 
ez természetesen nem minden esetben zajlott egyenlő intenzitással, a 
két szuperhatalom között sok esetben fáziseltolódás volt megfigyelhető. 
A hidegháború végére mindazonáltal olyan mennyiségű hagyományos, 
illetve tömegpusztító fegyverekből álló arzenál halmozódott fel mindkét 
oldalon, amely nagyban hozzájárult a posztbipoláris világ instabilitásához. 
A Szovjetunió szétesése lehetővé tette, hogy elképzelhetetlen mennyisé-
gű fegyver áramoljon a harmadik világba, táplálva annak helyi konfliktu-
sait, míg az Egyesült Államok ideológiai szerepzavarának köszönhetően 
– és nem utolsósorban a különféle gazdasági lobbi csoportok érdekeinek 
kiszolgálására – járult hozzá ezekhez a háborúkhoz.

A negatív szekurizáció fejlődéstörténetében döntő mozzanatot jelentett 
a neokonzervatívok színrelépése Ronald Reagan 1981-es hatalomra 
kerülésével. Az alábbi, az inflációt is figyelembe vevő grafikon jól ér-
zékelteti, hogy az Egyesült Államok katonai kiadásai Reagan, majd ifj. 
Bush kormányzása idején milyen méretűre duzzadtak föl. Reagan az 
1981-es 154 milliárd USD-ről 1989-re 298 milliárd USD-re tornázta fel a 
védelmi költségvetést (az inflációs tényező beiktatásával 366, illetve 516 
milliárd USD-t kapunk). (The Growth… 2010) A ,,csillagháborús” projektre 
szánt kutatások hatalmas tőkeigénye háború nélkül is óriási összegeket 
emésztett fel, és a technológia terén valóban jelentős előnyökhöz juttatta 
az Egyesült Államokat: egyes harceszközök tekintetében, mint például az 
F-22-es ,,Raptor” képében megszülető ötödik generációs vadászgépek, 
az USA 20 év (!) előnyre tett szert legfőbb riválisaival, oroszországgal 
és Kínával szemben. Mindennek azonban súlyos ára volt: egyedül az 
F-22-es fejlesztési költségei, 2011-es adatok alapján, megközelítették a 
67 milliárd USD-t, ami alapján a repülőgép-széria minden egyes darabja 
jelenleg 355 millió USD-be kerül. (Analysis… 2012) Ezek a számok jól 
érzékeltetik a hadiipari lobbi felé áramló tőke volumenét, egyszersmind 
azt a gazdasági és politikai hatalmat, amelyet a negatív szekurizáció 
képvisel.
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5A hidegháború lezárulása visszavetette az amerikai védelmi költség-
vetést. A nagy ellenség bukásával a neokonzervatívok biztonságiasító 
törekvései egy időre igazolhatatlanná váltak, és ezen még a kisebb helyi 
konfliktusok (második Öböl-háború, délszláv háborúk) sem változtattak. 
A demokraták ugyan a különféle válságkezelési műveletek keretében 
több háborúban is részt vettek, de ezek korlátozott méretűek marad-
tak. A negatív szekurizáció fenntarthatósága és a katonai költségvetés 
stagnálásának, sőt hanyatlásának a megakadályozása egyre nagyobb 
kihívásnak tűnt, egyrészt a nyolcévnyi demokrata kormányzás, másrészt 
a külpolitika mozdulatlansága miatt. Miután id. George Bush ,,elárulta” 
övéit, és nem tette meg azt a szívességet, hogy megdöntse Szaddam 
Husszein rendszerét, az Öböl környéki konfliktus – mint az 1998. de-
cemberi Sivatagi Róka művelet – rendkívül alacsony intenzitásúvá vált. 
A hadiipari vállalatok igényeit a délszláv háborúk sem elégíthették ki: a 
szerb hadsereg nem számított komoly ellenfélnek. Egyedül egy F-117-
es ,,lopakodó” bombázó lelövése számított „sikernek” – mind a szerb 
légvédelem, mind a Lockheed Martin számára, hiszen a vállalat így iga-
zolhatta, hogy a második Öböl-háború legendás repülőgépe ,,elavulttá 
vált”, és valóban szükséges a váltótípus létrehozása, melyet nagyrészt 
az F-22-re lehetett alapozni. (How to Take Down…) 

Az infláció mértékével korrigált amerikai katonai kiadások alakulása (1962–
2015)
Forrás: http://www.davemanuel.com/2010/06/14/us-military-spending-over-the-
years/
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6 A nagy áttörés azonban továbbra is váratott magára. A demokraták nem 
hajlottak arra, hogy legitimálják a védelmi szféra továbbterjeszkedését. A 
republikánusok 2001-es újbóli hatalomra kerülése ugyan megteremtette 
a lehetőséget arra, hogy a védelmi szektor ismét bővítse pozícióit, ehhez 
azonban szükség volt egy olyan eseményre, amelynek fényében igazolni 
lehetett a negatív szekurizáció megerősítését. Az is egyértelművé vált, 
hogy az eddigi, alapvetően geostratégiai fenyegetésekre hivatkozó meg-
közelítés többé nem működik, hiszen egyetlen ország sem jelentett többé 
reális veszélyt az USA számára. A „megoldást”, az iszlám már létező 
szekurizációjának felerősítéséhez és kibontakoztatásához szükséges 
döntő érvet oszama bin Laden szolgáltatta George W. Bush kabinetje 
számára.

III. Az ideológiai áttörés – az iszlám szekurizálása

III.1. A politikai háttér

Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy a hadsereg számára a legjobb 
gyakorlóterep a háború. A hadseregeket nem a békére, hanem a hábo-
rúra készítik fel, hisz azért hozták létre őket, hogy háborúkat vívjanak 
és nyerjenek meg. Egy nyugati demokratikus államban ma a hadsereg 
békebeli feladatai meglehetősen korlátozottak, ugyanakkor a fenntartása 
óriási összegeket emészt fel. Éppen ezért óhatatlan, hogy a hadsereg 
olyan helyzeteket keressen, amelyekben igazolhatja saját létét és fon-
tosságát.

A nyugati világban ugyanakkor a hadseregek mozgástere korlátozott, 
hisz a civil adminisztráció befolyása alatt állnak, a parlamentek döntenek 
költségvetésükről, alkalmazásukról, fejlesztésükről. Ez önmagában némi 
biztonságot is garantál számukra, mert a hadsereg tagjai békeidőben is 
megkapják fizetésüket, és számolhatnak bizonyos jóléti hálóval.

A hadiipari vállalatok ugyanezt nem mondhatják el magukról. Ha nincs 
háború, ha nincs szükség újabb és újabb harceszközökre, akkor ezek a 
csoportok komoly bevételkieséssel számolhatnak. Ez különösen akkor 
fájdalmas, ha a tartós béke miatt nincs szükség új fejlesztésekre, és az 
államok a katonai kutatás-fejlesztési költségek megvágása mellett dönt-
ve csak a már kipróbált technológiát szerzik be, nem igényelve újabb 
fegyverrendszerek létrehozását. Márpedig a nagyvállalatok igazi nyere-
ségeit a K+F garantálja – az Egyesült Államok 2012-es költségvetésében 
például 75,7 milliárd USD összegben. Ehhez járul 128,1 milliárd USD 
értékben már létező fegyverrendszerek és eszközök vásárlása. (United 
States Department… 2012)

A kilencvenes évek állóvize nem kedvezett a negatív szekurizációnak. 
A Pax Americana körülményei között nem létezett többé olyan ellenfél, 
mellyel szemben igazolni lehetett volna az amerikai védelmi szféra túlbur-
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7jánzását. A hidegháború végi 515 milliárdról a védelmi költségvetés 2011-
es értéken a kilencvenes évek végére 340 milliárd USD-re esett vissza 
(The Growth… 2010), ami komoly érvágást jelentett az ágazatnak. 

Ezért 2000-ben a republikánusok semmit sem bíztak a véletlenre. 
George W. Bush személyében egy biztos befutó, de nem túl intelligens, 
könnyen befolyásolható jelölttel nyerték meg a novemberi választást. Az 
elnöknek és családjának is voltak érdekeltségeik a hadiiparban (Bush 
Family Values…), illetve a Blackwater nevű katonai magánvállalatban 
(Bush & Blackwater…). Bush mögött Dick Cheney személyében olyan 
alelnök állt, aki egyszerre rendelkezett kiterjedt kapcsolatrendszerrel a 
katonai és olajszektorban. Az idősebb Bush alatt védelmi miniszterként 
szolgált, majd 1995 és 2000 között a Halliburton energetikai óriáscég 
vezérigazgatójaként tevékenykedett. A Halliburtonből 1998-ban vált ki 
leányvállalata, a Kellog Brown & Root, amely az egyik legfontosabb 
amerikai biztonsági magánvállalat lett. A KBR és a Halliburton 36 millió 
USD végkielégítést fizetett a távozó Cheney-nek, aki cserébe az iraki 
invázió után megrendelések tömkelegével árasztotta el e vállalatokat: 
egy évvel a háború kezdete után a Halliburton 9 milliárd USD-s szer-
ződéssel rendelkezett, többel, mint bármely más vállalat. (Halliburton… 
2004) A külügyminiszter, Colin Powell, vagy a védelmi miniszter, Donald 
Rumsfeld egyaránt a republikánusok kipróbált és megbízható politikusai 
voltak, akikre elöljáróik biztosan számíthattak.

III.2. A kívülről jött segítség – Oszama bin Laden és az al-Kaida 

Az iszlám szekurizációja nem tekinthető új jelenségnek, és közvetlen 
gyökerei egészen a hidegháborúig nyúlnak vissza. A palesztin–izraeli 
konfliktusban a kapitalista országok Izraelt, míg a Szovjetunió és a har-
madik világ országai a palesztinokat támogatták, és a különféle, Európát 
is érintő terrortámadások során – mint az 1972-es müncheni olimpia vagy 
az 1985-ös madridi éttermi robbantás esetén – közvetlenül is szembesül-
tek a jelenséggel. Az IRA vagy a Vörös Hadsereg Frakció miatt a nyugati 
világnak ráadásul saját belső terrorizmusával is meg kellett birkóznia. Az 
első intifáda merényletei az Izraelt támogató amerikai médiacsoportoknak 
köszönhetően bejárták az egész világot. Mindezek azzal jártak, hogy a 
terrorizmus előkelő helyet vívott ki magának a modern kori biztonsági fe-
nyegetések között, ugyanakkor a modern terrorizmus és az iszlám gyak-
ran összekapcsolódtak e viszonyrendszerben – még akkor is, ha a PFSz 
nem vallási, hanem nacionalista alapon hajtotta végre támadásait. 

Az iszlám szekurizációjának elmélete nem is rájuk, hanem a Muszlim 
Testvérek palesztinai ,,leányvállalatára”, a Hamaszra, illetve a szaúdi 
vahabiták Afganisztánban kinevelt mudzsahedjeire támaszkodhatott. 
Ebben nagy segítségükre volt a szaúdi milliomos, oszama bin Laden, aki 
az afganisztáni hegyek közt – közvetett amerikai támogatással – harcolva 
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8 felismerni vélte hivatását: az iszlám kalifátus helyreállítását és a nyugati 
hitetlenek megregulázását. Önbizalmát növelte, hogy a megszülető al-
Kaida a szovjetek felett aratott afganisztáni győzelmet úgy állította be, 
mint ami döntő mértékben járult hozzá a Szovjetunió széteséséhez. Ezek 
után bin Laden úgy döntött, hogy a Gonosz másik földi megtestesítője, 
az egyetlen megmaradt szuperhatalom, az Egyesült Államok ellen fordul. 
(Shay 2008) Ezzel a döntésével mérhetetlen szenvedés felé sodorta a 
Közel-Kelet muszlim népeit, de hihetetlen szolgálatot tett a washingtoni 
neokonzervatív köröknek. A terebélyesedő al-Kaida, amely első külföldi 
merényleteit 1992-ben, Jemenben hajtotta végre (Shay 2007, 121–122), 
1993-ban már elkövetett egy merényletet a New York-i Világkereskedelmi 
Központ ellen, és harcban állt az Egyesült Államok terrorelhárító szer-
veivel. A szervezet legsikeresebb akciói a kenyai és tanzániai amerikai 
nagykövetségek ellen elkövetett 1998-as terrortámadások voltak (Shay 
2008, 84–91), amelyek ,,nemzetközi” hírnevet szereztek bin Laden cso-
portjának. Ugyanakkor, bár a terrorista veszély fennállt, a kormányok és 
a nyugati civil társadalom ezt korántsem értékelte még létfenyegetésnek. 
A terrorizmus egyike volt a világunkban létező, de annak alapjait nem 
fenyegető biztonsági kihívásoknak. Bár az iszlamista hátterű terrorizmus 
a szekurizációs párbeszédben fel-feltűnt, és olyan játékfilmek is foglal-
koztak a témával, mint például az 1998-as amerikai Ostromállapot (The 
Siege), a terrorizmus és az iszlám összemosása nem lépte át a lélektani 
határt – ez például magában az említett filmben is jól érzékelhető. 

A légkör azonban gyökeresen megváltozott 2001. szeptember 11-gyel. 
Az Egyesült Államokat a World Trade Center és a Pentagon elleni tá-
madásokkal olyan sokk érte, amely csak Pearl Harborhoz hasonlítható. 
Érdekes, hogy csakúgy, mint 1941-ben, 2001 kapcsán is megszülettek 
az összeesküvés-elméletek. Bár szinte biztos, hogy az események nem 
úgy történtek, ahogy arról a hivatalos tájékoztatás napvilágot látott, e 
tanulmány írója úgy véli, a támadás mögött alapvetően valóban bin Laden 
és az al-Kaida, nem pedig az amerikai vagy izraeli titkosszolgálatok sötét 
machinációja áll. A hatás szempontjából ez egyébként lényegtelen is. 
Háromezer amerikai állampolgár halála országuk szívében olyan lehe-
tőségeket kínált a neokonzervatív politikai vezetés számára, amely soha 
vissza nem térő alkalmat biztosított számukra, hogy megtalálják azt a 
nagy ellenfelet, akivel tíz év elteltével helyettesíthetik a Szovjetuniót: ez 
az ellenfél pedig az al-Kaida és a ,,globális terrorizmus” lett. 

III.3. Az elméleti háttér felépítése

Az iszlám szekurizálásának elméleti alapkövét Samuel P. Huntington 
rakta le 1993-ban a Foreign Affairs hasábjain megjelent tanulmányával 
(Huntington 1992-93), amelyet aztán a szerző monográfiává bővített 
(Huntington 2005), és a kérdésből erős állítás született. A huntingtoni 
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9vízió szerint az iszlám belső folyamatai miatt egyre inkább egy dina-
mikusan bővülő, ,,erőszakos” civilizációvá válik, amellyel szemben a 
nyugati univerzalista értékrend nem alkalmazható. Ezt a képet tovább 
erősítették azok a valóban meglevő problémák (a közel-keleti béke 
megoldatlansága, az iszlamista terrorizmus megjelenése), amelyeket 
az előző részben tárgyaltunk. A bipoláris rendszer összeomlása utáni 
útkeresésben Huntingtontól függetlenül is megjelentek azok az elkép-
zelések, amelyek a muszlimokat a nyugati világra irányuló potenciális 
fenyegetésként értelmezték, és egy-egy támadás (mint a WTC elleni 
első, 1993. februári merénylet vagy az 1995 nyarán a párizsi metró 
ellen végrehajtott robbantássorozat), ha nem is erősítette fel, de életben 
tartotta ezeket a hangokat.

A szeptember 11-et követő hisztériában azután ezekre az előzmények-
re könnyen lehetett építeni. A dolog persze nem volt zökkenőmentes. 
Az al-Kaida ellen meghirdetett War on Terrorral kapcsolatban ugyanis 
komoly kihívást jelentett, hogy a terrorszervezet önmagában megle-
hetősen szerény célpont volt. Emiatt lett a bin Ladent befogadó afga-
nisztáni Talibán az amerikai válaszcsapás első áldozata. A csúsztatás 
már itt megtörtént: a tálibokat összemosták az al-Kaidával. Márpedig a 
Talibán a bin Ladennel ápolt kétségtelen kapcsolatai ellenére sem volt 
terrorszervezet, és vajmi kevés szerepet játszott az Egyesült Államok 
elleni támadásban.10 Iszlamistának viszont kétségtelenül iszlamista 
rendszer volt, méghozzá annak a legradikálisabb formájában. Így már 
ekkor gyökeret vert az a hamis elképzelés, hogy ami iszlamista, az 
egyben terrorista is.

De Afganisztán 2001-ben még nem hozta el a nagy háborút. Ez 
pontosan látszik azon is, hogy 2002-ben a védelmi költségvetés csak 
mérsékelten emelkedett. Az igazi „fejőstehén” szerepét a közép-ázsiai 
ország nem tudta betölteni, mivel gyenge fegyveres csoportjaira a 
2001-es invázió olyan csapást mért, amelyből évekig nem tudtak talpra 
állni. Így a neokonzervatívok visszatértek régi „partnerükhöz”, Szaddam 
Husszeinhez. A diktátor ugyan nem volt sem terrorista, sem iszlamista, 
de „legalább” egy muszlim államot vezetett, és a Szovjetunió bukását 
követő új világrendben 1991 óta az első számú közellenségnek számí-
tott. Az amerikai vezetés tudta, hogy nem sokan fognak könnyet ejteni 
érte – legfeljebb oroszország és Franciaország fog tiltakozni, amelyek 
a kilencvenes évek során komoly érdekeltségre tettek szert az iraki olaj-
bizniszben, veszélyeztetve az USA egyeduralmát. 

Hogy az iraki háborút milyen ördögi zsenialitással komponálták meg, 
ma már nyílt titok. Normann Solomon és Reese Erlich magyar nyelven 
is megjelent könyvükben (2003) részletesen elemzik azt a masszív és 
jól felépített médiahadjáratot, amelyben a kormányzat és a mögötte álló 
érdekcsoportok meggyőzték az amerikai társadalmat arról, hogy a háború 
elkerülhetetlen. Nem véletlenül fogalmazott Solomon úgy, hogy ,,egyetlen 
ipari terméknek sincs szüksége akkora marketingre, mint a hatalmas 
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0 forrásigényű, embertömegek pusztulását eredményező háborúnak” 
(Erlich – Solomon 2003, 30). Mára teljesen egyértelművé vált, hogy a 
támadás fő érvei, miszerint a rezsim tömegpusztító fegyverek előállításán 
fáradozott, illetve, hogy Szaddam Husszein támogatta az al-Kaidát, ha-
zugságok. (Marsai 2011, 43) A retorika azonban 2003-ban működött.

Irakra azért is szükség volt, mert egy terrorszervezet ellen viselt 
háborúhoz valójában nem kell a hadsereg, és ezáltal új katonai megren-
delések sem. Ennek legésszerűbb módja egy intenzív titkosszolgálati te-
vékenység lett volna – de akkor hol marad az üzlet, ami Irak esetében, ne 
feledjük, nem csupán a fegyvereket, hanem az olajt is jelentette. Az más 
kérdés, hogy valószínűleg egyik szereplő sem számolt azzal, hogy az ál-
taluk teremtett fantom életre kel, méghozzá ilyen vitalitással: az al-Kaida 
tényleg megvetette a lábát Irakban, ahol a síita–szunnita vallásháború 
árnyékában tevékenykedve komoly fejtörést okozott az amerikai politi-
kusoknak, amikor arra került a sor, hogyan magyarázzák meg az egyre 
kiábrándultabb honi lakosságnak, miért is esnek el amerikai katonák ezrei 
egy, a szülőföldjüktől több tízezer kilométerre fekvő országban.

Az iraki háborúról folyó hivatalos beszéd nagyban elősegítette, hogy 
a muszlim világnak ne legyen kétsége afelől, miszerint a Bush-admin-
isztráció valójában civilizációs mázzal igyekszik leplezni rablóháborúját. 
Az elnök által 2002. január 29-én elmondott hagyományos évértékelő 
beszédben a ,,Gonosz Tengelye”-ként megnevezett három országból 
kettő, Irán és Irak muszlim államok voltak. (Text of President Bush’s 
2002) De az egész muszlim világban visszhangzottak még Bushnak a 
szeptember 11. után mondott szavai is, amelyben keresztes háborúként 
nevezte meg a terrorizmus ellen vívandó küzdelmet. Nem véletlen, hogy 
az afganisztáni és iraki háború kapcsán egyre többször beszéltek ,,tizedik 
keresztes hadjáratról”. (The Tenth Crusade… 2002)

A Bush-adminisztrációnak óriási segítséget jelentett, hogy a civilizációs 
összecsapás víziója nem csupán a Fehér Házban, hanem – bin Laden 
személyén keresztül – a muszlim világban is lelkes követőkre talált. Mind 
Bush, mind bin Laden egy olyan háború katonáinak képzelték magukat, 
amely valószínűleg sohasem létezett – de ők mindent elkövettek annak 
érdekében, hogy most végre létrejöjjön. (Marsai 2011) Ahogy Susan 
George figyelmeztetett: ,,bármi áron el kell kerülnünk a huntingtoni civi-
lizációs összecsapás megvalósulását. Bin Laden és fasiszta fundamen-
talista barátai legfőbb vágya az, hogy a szűk látókörű amerikai fellépés 
muszlimok millióit fogja radikalizálni, háborúba taszítva őket a gyűlölt 
Nyugattal.” (Idézi Aronovitz – Gautney – Barrow 2003: 140)

Így mind a muszlim, mind a nyugati társadalom igazolva látja a másikat 
ért vádakat. Irak szétverése az egyik oldalon, a New York-i, madridi, 
londoni, mumbai akciók a másikon tovább növelik a bizalmi szakadékot 
a két civilizáció között. És bár az iszlám szekurizációja mérséklődött, 
olyan mértékben terjedt el még magán Európán belül is, hogy elenged-
hetetlenné teszi egy deszekurizációs párbeszéd szükségességét. Ez 
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1a folyamat ugyan zajlik már (nálunk ennek jegyében készültek Tálas 
Péter vagy a Krizmanits József által szerkesztett kötet írásai [2008]), a 
globális gazdasági válság azonban komolyan hátráltatja az eredmények 
kibontakozását. (Marsai 2011, 65–68)

IV. Kilátások

A neokonzervatívok az iraki háborúval darázsfészekbe nyúltak. A soro-
zatos botrányok, a lakosság megrendült bizalma egyenesen vezetett a 
demokrata Barack obama elsöprő győzelméhez. obama ismert kairói 
beszédében igyekezett menteni a menthetőt, és békejobbot nyújtani az 
iszlámnak. A gesztus azonban némileg elkésett – nem a nagypolitika, 
hanem elsősorban az átlagemberek szintjén. Az arab tavasz egyik leg-
fontosabb tanulsága mindazonáltal az, hogy a radikális iszlamista tanok 
nem voltak képesek megfertőzni a lakosság többségét. A demonstráci-
ókon kevés Izrael- vagy Nyugat-ellenes jelszó hangzott el, és az előre-
törő radikálisok egyelőre inkább csupán meglovagolják, mint irányítják 
az eseményeket. (Fakhro – Hokayem 2011, 24–26) Bár kétségtelenül 
történtek keresztényellenes atrocitások Egyiptomban és Tunéziában, 
ezek egyelőre elszigetelt esetek maradtak. Abban, hogy a radikálisok 
térnyerésének milyen mértékben sikerül gátat szabni, döntő szerepe lesz 
annak, hogy a mérsékelt ellenzék képes lesz-e az összefogásra, illetve 
hogy a külföld hitelesen képes-e támogatni az átmenetet. Sajnos eleddig 
mindkét kritérium hiányzik.

Érdekes módon az Egyesült Államokban magában sosem merült fel 
komolyan a belső muszlim–nem muszlim összeütközés problémája. Az 
iszlám vallás követői teljes mértékben integrálódtak a társadalomba, és 
a ,,civilizációs összecsapás” itt nehezen volt elképzelhető. A problémás 
területet ebben az esetben Európa és bevándorló muszlim közösségei 
alkotják. Egy előző tanulmányomban (Marsai 2011) már megvizsgáltam 
az európai társadalmakban az iszlámmal kapcsolatban élő tévhiteket, 
absztrakciókat és ezek működését, valamint azokat a mögöttes moz-
gatókat, amelyek tápot adnak a muszlim–nem muszlim csoportok közti 
feszültségnek. Tálas Péter, Csicsmann László és Krizmanits József 
munkáiból kitetszik, hogy a fennálló problémák egy része – mint az 
iszlamista terrorfenyegetés – a közbeszédben a végletekig elnagyolt és 
túlbecsült, s nem az iszlám vallásból származik, hanem sokkal inkább 
magának az európai társadalmaknak a belső problémáiból, a gazdasá-
gi válságból vagy a nem kellően átgondolt integrációs politikákból. De 
ezekre az elemekre újból és újból fel kell hívnunk a figyelmet. Az Európai 
Unió statisztikái alapján 2006 és 2009 között 1787 terrorcselekményt 
vagy kísérletet követtek el az EU területén, és ebből mindössze 4 (!) volt 
iszlamista csoportokhoz vagy személyekhez köthető. A 23 halálos áldozat 
egyike sem került ki ebből a négy akcióból. (Tálas 2010, 83–87) Mégis, 
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2 Anders Breivik támadása kapcsán, még mielőtt a norvég hatóságok kö-
zölték volna a támadó kilétét és indítékát, a feltételezések azonnal iszlám 
szélsőségeseket gyanítottak az akció hátterében. (Muslims feel sting… 
2011) Ebből is látszik, hogy a rossz reflexek működnek, és ezek kiiktatása 
nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Ehhez az értelmiség és a 
politikusok elkötelezett és fegyelmezett hozzáállása lenne szükséges – 
de hogyan várhatjuk ezt el azoktól, akik maguk is aktívan munkálkodtak 
az iszlám szekurizálása körül?

A neokonzervatívok pedig lassan kezdhetik dörzsölni a kezüket. Bár 
a nemzetközi nyomás nem tette lehetővé, hogy teljes mértékben meg-
szerezzék az iraki olajmezőket, az ezen a téren elért eredmények így is 
jelentősek. (Iraki titkok…) A hadiipari megrendelések pedig minden eddi-
git felülmúltak: bár az iraki háború hivatalosan véget ért, a hadigazdaság 
felpörgetésének és az afganisztáni műveleteknek köszönhetően a védel-
mi minisztérium éves költségvetése megközelítette a 700 milliárd dollárt. 
Ne feledjük, ekkora összegű mentőcsomag elegendőnek bizonyult az 
amerikai bankrendszer megmentésére, és arra, hogy most az USA némi 
kaján örömmel vegyes szánakozással szemlélje az eurózóna válságát. 
Ráadásul ez az összeg nem tartalmazza a NASA, az FBI, az Energiaügyi 
és a Nemzetbiztonsági Minisztérium védelmi jellegű költségeit, valamint 
a veteránokra szánt összegeket, amelyek együttesen szintén több száz-
milliárd USD-t tesznek ki. (Federal Government…)

obamának, úgy tűnik, sikerült lezárnia az iraki konfliktust – legalábbis 
az Egyesült Államok számára –, és ezen az úton halad Afganisztánban 
is. A másik oldalon, bár az elmúlt években számos al-Kaida vezetőt, köz-
tük bin Ladent is kiiktatta az amerikai terrorellenes hadjárat, a szervezet 
nem omlott össze, és a helyi franchise-ok Szomáliától Algériáig, ha nem 
is képesek egy 9/11 típusú csapásra, arra igen, hogy rájuk hivatkozva 
fenn lehessen tartani a félelmet és a szekurizációs hadjáratot. Ezért nem 
kizárt, hogy hamarosan az iszlámot érintő negatív szekurizáció újabb 
hullámára számíthatunk.

Jegyzetek

1  Az iraki háború pusztításának mérlegéhez lásd: (Adriaensens 2011).
2 Copenhagen Peace Research Institute 
3 A biztonság fogalmának változásáról magyar nyelven lásd: (Gazdag – Tálas 

2008; Hegedűs 2009).
4 A humán biztonságról és annak kritikai megközelítéséről lásd: (Tadjbakhsh 

2007).
5 Az iraki háború kirobbantását előkészítő, manipulációktól hemzsegő média-

kampányról lásd: (Erlich – Solomon 2003); a hadműveletek előkészítéséről, 
a hadi- és olajipari lobbi, illetve a kormányzati körök összefonódásáról lásd 
Charles Ferguson No End in Sight című dokumentumfilmjét, Magnolia Pictures, 
2007.
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36 Európában az elmúlt években valóban megfigyelhető a védelmi kiadások csök-
kenése, lásd: (European Defence Trends...; Selján 2011).

7 Buzanék alapvetően öt biztonsági szektort különböztetnek meg: politikai, 
katonai, gazdasági, társadalmi és környezeti biztonsági szektor. Ugyanakkor 
hangsúlyozzák azt is, hogy ez az öt szektor nem különíthető el élesen egymás-
tól, hatnak egymásra, és csak teljes komplexumban vizsgálva értelmezhetők. 
(Buzan – Waever – Wilde 1998, 7–8)

8 A szerzőnek e könyv megjelenése tizedik évfordulójára készült tanulmánya: 
(Wacquant 2011). 

9 Az USA az európai háború kirobbanásakor mindössze 188 000 fős szárazföldi 
haderővel rendelkezett. Pearl Harbor időszakára ez a létszám elérte az 1 685 
000 katonát, három évvel később pedig a 8 291 000 főt. Lásd: (Anderson 
2000).

10 Erről lásd részletesen a Tálas Péter által szerkesztett tanulmánykötetet (2002); 
lásd még: (Tálas 2008).
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