
Márton Andrea 

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKI-SARK STRATÉGIÁJA 

DOI: 10.32560/rk.2019.1.6 

Az Északi-sarkvidék a bolygónk egyik leggyorsabban növekvő területe. Az éghajlatváltozás hatásaira különböző 

módon reagálnak a régió országai. Egyik lehetőségnek tekinti, addig a másiknak pedig kihívást jelent. Ebben a 

tanulmányban a szuperhatalom Amerikai Egyesült Államok regionális stratégiáit mutatom be. Kiemeltem néhány 

fontos kérdést ezekből a stratégiákból, amelyek relevánsak a regionális biztonság szempontjából. 
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BEVEZETÉS 

Az Északi-sark régió a XX. század végén geopolitikailag feledésbe merült, majd a XXI. század 

első évtizedeiben felfedezett ásványi kincseknek és a globális felmelegedés okozta klímaválto-

zásnak köszönhetően geopolitikai és geostratégiai szempontból is az érdeklődés előterébe került. 

Az olvadó jégsapka, a megnyíló hajózási útvonalak, valamint az arktiszi kontinentális talapzatban 

található szénhidrogének és egyéb ásványi kincsek új fejezetet nyitottak a régió történetében.  

A hidegháború ideje alatt geostratégiai és geopolitikai játszótere volt az Északi-sark régió az USA-

nak és a Szovjetuniónak, stratégia bombázók és atommeghajtású tengeralattjárók közlekedtek a 

jégsapka fölött és alatt. A hidegháború befejeződése után az amerikai politikai, katonai döntéshozók 

elfordultak a térségtől. A régió kikerült a hivatalos politika fókuszából. Az éghajlatváltozás hatására 

bekövetkező változások azonban újra felértékelték a régiót. Most 20 évvel később a diplomaták és 

a katonai döntéshozók a hidegháború idejétől nagyon is eltérő módon értékelik a régiót.  

Az éghajlatváltozás hatásai előtérbe helyezték a geopolitikai számításokat, a potenciális gazda-

sági lehetőségeket, a környezetvédelmi problémákat, a nemzetközi együttműködést, amelyek 

hatással vannak a régió biztonságára.  

Az arktiszi biztonság szempontjából a gazdasági, jogi és politikai és védelmi szempontokat kell 

elsősorban figyelembe venni. Az Északi-sark régióban kiemelt figyelmet kell fordítani az Orosz 

Föderációra, mivel az ország a legjelentősebb arktiszi szereplő. A tanulmányom főszereplője 

az Amerikai Egyesült Államok jelenleg még nem fordít ilyen kiemelt figyelmet a régióra. En-

nek az oka részben az, hogy az ország számos érdekeltséggel rendelkezik a világ más területén. 

Gazdaságának alapjait adó erőforrások jelentős része pedig nem ebből a régióból származik. 

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKI-SARK STRATÉGIÁJA 

Az Amerikai Egyesült Államok Északi-sark Stratégiáját 2013-ban jelentették meg. A dokumen-

tum bevezető része így fogalmaz:  

„Az Egyesült Államok arktiszi nemzet, amely széleskörű és alapvető érdekekkel rendelkezik az 



Északi-sarkvidéken, ahol igyekszünk megfelelni nemzeti biztonsági igényeinknek, védeni a környe-

zetet, felelősségteljesen kezelni az erőforrásokat, figyelembe véve az őslakos közösségeket, támo-

gatni a tudományos kutatást és erősíteni a nemzetközi együttműködést számos kérdésben.” [12] 

A stratégiai dokumentum meghatározza az USA kormányának az Északi-sark régióra vonat-

kozó prioritásait. A célkitűzések között szerepel, hogy az ország hatékonyan reagáljon a változó 

környezeti tényezők mellett a kihívásokra és lehetőségekre. Meghatározza az ország nemzet-

biztonsági érdekeit is, kihangsúlyozva, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket nemzetközi, kul-

turális és környezetvédelmi szempontok alapján kell meghozni. 

Az Amerikai Egyesült Államoké északi-sarki államnak tekinti magát. Egyedülálló a fekvése, 

Oroszországgal és Kanadával szomszédos, a Bering-tenger, a Csukcs-tenger és a Beaufort-ten-

ger mellett található. Egyik korábbi tanulmányomban már írtam az orosz-amerikai határkérdés-

ről és a lehetséges megoldásról, azonban az USA Kanadával is a tengeri területek és a víziutak 

biztosítása miatt határvitát folytat. Ezek a viták nem fognak rendeződni gyorsan, hiszen a részes 

államoknak az érdekei mást diktálnak.  

A kiadott Északi-sark stratégia többször megemlíti, hogy az Egyesült Államok kormánya tö-

rekszik és támogatja a tengeri, légi és űrbéli képességek javítását, melyek hatással vannak az 

ország biztonsági percepcióira. A stratégiai dokumentum szerint az Egyesült Államok nemzeti 

érdeke, hogy a nemzetközi jog által elismert tenger és légtér valamennyi jogának és szabadsá-

gának megőrzése. Ebből a passzusból vezethető le a következő álláspont is: 

Az Egyesült Államok fenntartja azt a nézetét, hogy az Észak-Nyugati és az Észak-Keleti Átjáróknak 

nemzetközi vizeknek kell lenni. A jelenleg érvényes szabályozás alapján az említett vízi utak bel-

tengereken haladnak át, így a parti államok joga meghatározni a hajózás feltételeit. A nemzetközi-

esítés szolgálja az amerikai gazdasági érdekeket és lezárná az Észak-Nyugati Átjáróról szóló vitát 

Kanadával. További fontos vitapont a kontinentális talapzat iránti igények benyújtásának kérdése, 

melynek rendezése szintén az amerikai regionális gazdasági érdekek érvényesítését segíti elő. 

Itt kell megjegyezni, hogy az USA nem csatlakozott az ENSZ Tengerjogi Konvenciójához [9]. A 

konvenció által biztosított jogokat így az USA nem tudja teljes mértékben kiaknázni, ugyanakkor 

kötelezettséget sem vállal. A hivatásos diplomaták és katonai döntéshozók többször figyelmez-

tették a politikai döntéshozókat, hogy hosszú távon hátrányosan érinti az országot az ENSZ Ten-

gerjogi Konvenciójának el nem fogadása. A kiadott Északi-sark stratégia is javasolja az ENSZ 

Tengerjogi Konvenciójának elfogadását, mégpedig azért, hogy az amerikai álláspontot alá tudják 

támasztani, illetve, hogy az alaszkai kontinentális talapzat határát el tudják ismertetni nemzetközi 

szinten. Amennyiben ez bekövetkezik akkor az itt található olaj, földgáz és egyéb erőforrások 

felett is rendelkezik az állam. A stratégia megjegyzi, hogy az északi-sarki régió államai azokban 

az esetekben, ahol tengeri határ menti övezeteik átfedik egymást, megkezdték a kétoldalú megál-

lapodások megkötését az ENSZ Tengerjogi konvenciója és más nemzetközi szabályok alapján.  

A stratégia másik kiemelt pontja az energiabiztonság, mely a nemzetbiztonsági stratégia egyik 

alapvető elemévé vált. Az északi sarkvidéken jelentős, bizonyított és potenciális olaj és föld-

gázforrások vannak, melyek alkalmasak az USA energiaigényének kielégítésére. A sarkvidéki 

lelőhelyek fejlesztése, valamint a megújuló erőforrások felhasználása megerősíti az ország 

energiabiztonságát [11]. 



A dokumentumban hangsúlyosan megjelenő célkitűzés a régió változó környezetének védelme. 

A környezetvédelmi kérdések megjelennek az őshonos népcsoportok életkörülményeinek javí-

tásában, a tudományos és technikai fejlesztések bevezetése körüli vitákban is. A dokumentum 

kifejti, hogy erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy hosszú távon kialakuljanak a fenntartható 

fejlődés keretei. Olyan támogató tevékenységeket kell kialakítani, amely kezeli az éghajlatvál-

tozás és az egyéb stresszorok kockázatait.  

A stratégia kifejti, hogy az Északi-sark környezetvédelmi kérdéseinek megoldása megköveteli 

a környezet változásainak megértését. A Jeges-tenger óriási területei feltáratlanok és nem sok 

ismerettel rendelkezünk ahhoz, hogy a felmerülő problémákat kezelni tudjuk. Az itt jelen levő 

problémákat globális kontextusban tudjuk csak megérteni és kezelni. Az elmúlt években az 

éghajlatváltozás hatásainak számos összetevőjét azonosították, melyek kiemelt figyelmet kap-

tak [7]. A nemzetközi kutatási programok eredményei segítettek az időjárás és jég változásainak 

előrejelzésében, illetve segítséget nyújtottak a természeti erőforrások kiaknázásában. [2] A kör-

nyezetvédelmi kérdések között szerepel a stratégiában a térség vízi útjainak és belső vizes te-

rületeinek feltérképezése, melyeket évtizedekig elfedett a jégsapka. Ennek azért van jelentő-

sége, mert az érzékeny sarki környezetben biztonságosabbá válik a tengeri hajózás és az öko-

lógiailag érzékeny területeket is meg lehet óvni a további sérülésektől. 

Az északi-sark stratégia több pontban is kiemeli a nemzetközi együttműködés fontosságát, 

amelyről így fogalmaz: „… Az Egyesült Államok a független cselekvés, a kétoldalú kezdemé-

nyezések és a többoldalú együttműködés kombinációjával azonosítja, fejleszti és fenntartja a 

biztonság, és a stabilitás előmozdításához szükséges kapacitást és képességeket…” [12]. 

A dokumentum által megfogalmazott erősödő együttműködés az elmúlt időszakban az Arktisz 

Tanácson belül valósult meg és amerikai részről főként az energetikai és környezetvédelmi kér-

désekre összpontosított. 

AZ ARKTISZ AZ AMERIKAI KATONAI GONDOLKODÁSBAN 

Az amerikai védelmi minisztérium stratégiája a 2009-ben kiadott nemzetbiztonsági stratégiára, 

a Honvédelmi Biztonsági Elnöki irányelvre és az előbbiekben már ismertetett 2013-ban kiadott 

Északi-sarkvidékre vonatkozó stratégiára épül. A védelmi minisztérium 2013-as sarkvidéki 

stratégiája két átfogó nemzeti szintű dokumentum között helyezkedik el [11]. A minisztérium 

a 2016-ban kiadott stratégiát a nemzetközi környezetben bekövetkezett jelentős változásokra 

hivatkozva a Védelmi Felhatalmazási Törvény alapján jelentette meg. A dokumentum kijelenti: 

„az Északi-sark egy biztonságos stabil régió, ahol az Egyesült Államok érdekei védettek, az 

Egyesült Államok területét védik, és a nemzetek együttműködnek a kihívások kezelésében.” 

A dokumentum szerint a két fő célkitűzés változatlan marad:  

„1) Biztosítsa a stabilitást, a biztonságot, támogassa a védelmi együttműködést; és 

2) felkészüljön arra, hogy a régió stabilitásának megőrzése érdekében reagáljon a széleskörű 

kihívásokra, ha lehetséges önállóan vagy a hasonló gondolkodású nemzetekkel együttműködve.” 

A kiadott stratégiában a közeljövő időtávja 2023-ig szól, a középtáv 2020‒2030-ig és a hosz-

szútáv 2030-tól kezdődik. A határidők meghatározása közelíti a jövőbeli környezeti, gazdasági 



és geopolitikai feltételek bizonytalanságát és az Északi-sarkvidék emberi tevékenységének nö-

vekedési ütemét. 

A 2016-os sarkvidéki stratégia frissíti azokat a módszereket és eszközöket, amelyek szüksége-

sek a védelmi minisztérium által megfogalmazott célok elérése érdekében, melyekkel az 

Északi-sark stratégiát hajtja végre. A kitűzött célok között szerepelnek az amerikai erők képes-

ségének növelése az ország védelmének és a szuverenitás gyakorlása érdekében, meg kell erő-

síteni az elrettentést belföldön és külföldön egyaránt, a partnerségek és a szövetségek megerő-

sítése, a tengerek szabadságának megőrzése az Északi-sarkon, a védelmi erők sarkvidéki infra-

struktúrájának és képességének fejlesztése a változó feltételekkel és igényekkel összhangban.  

A védelmi minisztérium szerint a biztonság széles körű tevékenységeket foglal magában, mint 

például az erőforrás kitermelés, a halászat, a kereskedelem, a tudományos kutatás és a nemzet-

védelem. Az amerikai sarkvidéki katonai célkitűzések támogatják az Északi-sark stratégiában 

és a sarkvidéki politikában megfogalmazott tágabb nemzetbiztonsági célokat. Az amerikai ka-

tonai gondolkodás szerint úgy kell kialakítani a térségben a katonai tevékenységeket, hogy a 

konfliktusok elkerülhetők legyenek. Ugyanakkor szükséges előrejelezni a felmerülő biztonsági 

kihívásokat és úgy megválaszolni azokat, hogy elősegítsék az Egyesült Államok nemzetbizton-

sági célkitűzéseinek végrehajtását. 

A védelmi minisztérium ugyanakkor számos nagyszabású hadgyakorlatot tartott az Északi-sark 

régióban, együttműködve a sarkvidéki és nem sarkvidéki szövetséges nemzetekkel. A megtar-

tott gyakorlatok célja a felkészülés és az együttműködési képességek javítása volt a rossz idő-

járási körülmények között. 

A kiadott stratégia II. részében a harcoló alakulatok parancsnokait teszi felelőssé a váratlan 

eseményekre adandó válaszok előkészítéséért és a katonai válaszlehetőségek kidolgozásáért. A 

tervezéskor a parancsnokok a meglevő erőkre fókuszálnak és velük oldják meg a felmerülő 

problémákat. A parancsnokok az esetlegesen felmerülő többlet erőforrás igényről tájékoztatják 

feletteseiket. A védelmi minisztérium szerint a katonai követelmények és képességek fejlesz-

tése fontos szerepet játszik abban, hogy felkészüljön kötelezettségeinek végrehajtására.  

A védelmi minisztérium érvényben levő követelményrendszere, amely jelenleg Joint Capabilities 

Integration and Development System néven ismert, az elsődleges döntéshozatali folyamat a ka-

tonai erők fejlesztéséhez. A jelenlegi rendszer egy igényközpontú folyamat, amely azonosítja, 

értékeli, validálja és prioritásként kezeli a közös katonai képességekkel szemben támasztott kö-

vetelményeket. A folyamat figyelembe veszi az anyagi és nem anyagi megoldások teljes körét. 

Katonai szempontból az Egyesült Államok északi parancsnoksága felelős az északi-sarkvidéki 

környezetben a működési képességekért. A parancsnokság létrehozta az Arctic Capability Ad-

vocacy Munkacsoportot, amelynek feladata, hogy megvizsgálja az azonosított hiányosságokat 

és legrövidebb idő alatt kialakítsa a rangsort a korlátozott erőforrások beszerzésére. Az északi-

sarki katonai feladatok végrehajtásáért két parancsnokság felelős az USNORTHCOM és az 

USEUCOM. Az USNORTHCOM parancsnoksága szoros partnerségben működik együtt Ka-

nadával. Amennyiben a feladatok és a stratégiai kihívások megkövetelik, akkor az egyes pa-

rancsnokságok megosztják információikat a Védelmi Miniszter hivatalán belül és összehangol-

ják a parancsnokságok eljárásait. 



Mint ahogy a fentiekből kitűnik, az amerikai katonai gondolkodás még nem tanúsít olyan ki-

emelt figyelmet a régiónak, mint Oroszország. A katonai szempontok a jelenlegi helyzetben 

nem kapnak kiemelt prioritást és a feladatszabás és végrehajtás is megoszlik a kijelölt parancs-

nokságok között. 

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKI-SARK POLITIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA 

Az elmúlt években számos kihívás érte az Egyesült Államok Északi-sark politikáját. 2015. áp-

rilis 24-én vette át az Egyesült Államok az Északi-sark Tanács elnöki tisztét. [13] Az elnökség 

lehetőséget biztosított arra, hogy a kialakítsa a régió politikai menetrendjét. Az Északi-sark 

Tanács elnökségi pozíciója nem feltétlenül erőteljes helyzet, azonban az USA-nak arra kellett 

felhasználni, hogy elősegítse a sarkvidéki gazdasági szabadságot, valamint hogy növelje az 

Egyesült Államokban a régióval és Alaszkával kapcsolatos fejlesztéseket. Előmozdítsa a régi-

óban a határviták békés rendezésére irányuló munkát, illetve az Európai Unió megfigyelői stá-

tusz iránti kérelmének elbírálását. Az Amerikai Egyesült Államok elnöksége idején csak kor-

látozott előrelépés volt tapasztalható, a következő finn elnökséggel kialakított együttműködés 

meghatározó jelentőségű volt.  

Az Északi-sark biztonságáról már a különböző amerikai stratégiákban sok szó esett, azonban az 

Egyesült Államok sem tudta a régióval kapcsolatos biztonsági kihívásokat a 2016. évi Varsói 

NATO csúcstalálkozó témái közé felvetetni [6]. A katonai szövetség, egy olyan biztonsági szer-

vezet, amely garantálja tagjainak területi integritását és magában foglalja az Északi-sark régiót. 

Továbbá öt tagállama sarkvidéki ország1, mégsem rendelkezik közös állásponttal az Északi-sark-

vidéken betöltött szerepéről [3]. A korábbi NATO csúcstalálkozókon meghatározták az új biz-

tonsági kihívásokat – energiabiztonság, kiberbiztonság – az északi-sark biztonsága nem szerepelt 

egyikben sem. Az amerikai álláspont az északi-sark gazdasági szabadságáról már ismert. A je-

lenlegi ismeretek szerint a hajózás, a turizmus, és az erőforrások feltárása a közeljövőben növe-

kedni fog. A régió ásványkincsekben, vadon élő állatokban, halakban gazdag, éppen ezért az 

alaszkai népesség életkörülményeinek javításának legjobb módja a gazdasági szabadságot előse-

gítő politikák folytatása. A gazdasági szabadság elősegíti a regionális társadalmi és technológiai 

lemaradás enyhítését. A természeti katasztrófák hatásait csökkentő fejlesztéseket. A gazdasági 

kihívások között kell megemlítenünk az Alaszkai –sarkvidék lakosságának egyedülálló infra-

strukturális kihívásokkal kell szembe néznie, mint a kikötők megközelíthetősége, az elégtelen 

telekommunikációs hálózatok, a speciális időjárási viszonyok közül a kiszámíthatatlan tengeri 

jég és a hurrikánok. Ezekre a kihívásokra az amerikai politika képes válaszolni, megfelelő jelen-

létet és reagálást biztosítani, azonban a parti őrség érvelését, hogy küldetéseik sikeres végrehaj-

tásához három nagy sarki jégtörőre van szükség csak részben fogadta el. A jelenleg használatban 

levő Polar Star, több mint 40 éves és néhány évvel ezelőtt jelentős javításon esett át, hogy műkö-

dése fenntartható legyen. A jelenlegi jégtörő hajó várhatóan 2020-ban nyugdíjba vonul [14]. A 

Kongresszus támogatja a parti őrség képesség fejlesztését a pilóta nélküli eszközök vásárlásával. 

Ugyanakkor meg kell vizsgálnia minden lehetőséget a jégtörő kapacitás újjáépítésére. Az ameri-

kai politikai döntéshozók ugyan a régióban lezajló változásokat nem veszik félvállról, azonban a 

                                                 
1 USA, Kanada, Norvégia, Dánia és Izland 



régiót érintő politikai döntéshozatali rendszer nem változott meg. Az Amerikai Egyesült Államok 

részére a régiót érintő legnagyobb kihívás, amely rákényszerítheti regionális politikájának gyö-

keres megváltoztatására az orosz sarkvidéki területek militarizálása. Vladimir Putyin orosz elnök 

világossá tette, hogy mit gondol a régióról és hogy az mennyire fontos országának [1]. Az új 

haditengerészeti doktrína [4], amely a sarkvidéki régiót kiemelt területeként kezeli, az Északi 

Flotta fejlesztése és elhelyezése Pechengai és Murmanszki körzetben. A létrehozott új Arktiszi 

parancsokság, melynek feladata összehangolni a régióban az orosz katonai tevékenységeket. 

Hozzá kell tenni, hogy az orosz katonai fejlesztések és a kialakított képességek miatt nem Orosz-

országnak, hanem más államoknak kell aggódni. Oroszország már megmutatta, hogy a határain 

túllevő célok megvalósítása érdekében hajlandó erőszakot alkalmazni. Amennyiben az amerikai 

északi-sarki regionális politikai érdemben nem változik meg, akkor az USA a jövőbeli kihívások 

kezelését képtelen lesz megoldani. Szakértők figyelmeztetnek, hogy még az amerikai döntésho-

zók sem engedhetik meg, hogy a geopolitikai és geostratégiai okok miatt egyre fontosabbá váló 

régióban nem biztosítják megfelelően az amerikai érdekeket.  

Az elmúlt hónapokban újabb kihívást intézett egy feltörekvő, régión kívüli állam az amerikai 

érdekek ellen. Ez az ország Kína. Kína új Északi-sark stratégiája egyértelműen fogalmazza meg 

az ország érdekeit a régióban [8]. A dokumentum szerint a régióban van a harmadik selyem út, 

a „kék gazdasági átjáró”. Ez azt jelenti, hogy Kína nem katonai erővel, hanem gazdasági érde-

keltségeinek növelésével és infrastrukturális beruházásokkal igyekszik növelni jelenlétét a ré-

gióban. A kiadott stratégia magas szintű diplomáciai látogatások megkezdését is jelentette. Kí-

nai elnök az elmúlt időszakban találkozott az Északi-sark régió államai közül 7 állam elnökével. 

Izlandra magas szintű diplomáciai delegáció érkezett a két ország között fennálló gazdasági 

kapcsolatok további elmélyítése céljából. Az amerikai látogatása során a kínai elnök találkozott 

az amerikai elnökkel és az alaszkai kormányzóval is. A találkozón Kína új Északi-sark straté-

giájáról és a régióban központi kérdésként szereplő témákról a hajózási útvonalakról, az olaj és 

ásványkincsekről, a halászatról és a turizmusról volt szó. Kínának fejlődő gazdasága miatt szük-

sége van alternatív erőforrások biztosítására. Az amerikai politikai döntéshozóknak pedig látnia 

kell, hogy ez a fejlődés növekvő befolyással is jár, amely rövidtávon kihívást jelent, középtávon 

a régióban az amerikai érdekek sérelmét jelenti. 

Az előbbiekben ismertetett kihívások és a már megalkotott stratégiák már rövidtávon is válto-

zásokat generálhatnak az amerikai politikában. A jelenlegi helyzetben ezek a változások még 

nem szembetűnőek és csak egy-egy területen jelentek meg. A regionális politika gyökeres vál-

tozásához még évekre van szükség, illetve valószínűsíthetően olyan mértékű kihívásra, melyre 

azonnali választ kell adni, nemcsak a belpolitikában, hanem a külpolitikában is. 
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HIGH NORTH STRATEGY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

The Arctic Region is one of the fastest growing areas of our planet. The effects of climate change are responding 

in different ways to the countries in the region. One of them look at it as an opportunity, while the other as a 

challenge. In this paper, I show the regional strategies of the superpower United States of America. I highlighted 

some important questions from these strategies, which are relevant to the regional security. 
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