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Európa terhes, és erős gyermeket fog szülni. 
(.Valentin Andreáé: Fania fratemitatis, 1614

Kálmán István:
SZERBIA VAGY EURÓPA ELLEN INDÍTOTT 

HÁBORÚ?

A népek nemzeti eposzai, hősi énekei nemcsak a múltat, hanem 
a jelent és a jövőt is átfogó ezoterikus tartalmat hordoznak, ami 
akkor is életerőt ad a népnek, ha jelentősége nem kerül az 
emberek tudatába.

„Koszovó” a szerb népnek sokkal többet jelent, mint egy 
provincia mai (szokásos) értelemben %'ett története. Az emberek 
lelkében ehhez a történethez szellemi dimenziók ösztönös ér
zése kapcsolódik cs él tovább, nemzedékről nemzedékre.

A szerb nemzeti eposz Koszovó-ciklusáből megismerhetjük 
azt az imaginatív képekben ábrázolt hátteret, amely kifejezi a 
szerb népnek a kereszténységgel való kapcsolatát, ami jövőt 
hordozóan. de mélyen a  tudat alatt él ma is a szerb emberek 
lelkében.

A történet a koszovói (rigómezei) csata hátteréről szól. 1389 
június 28-án a délszláv népek vereséget szenvednek a törökök
től. A csatában az egész szerb nemesség elpusztul, és a Balkán 
öt évszázadra török uralom alá kerül.

Történelmi dokumentum alig maradt fönn az eseményről, 
de a szerb népet mély vallásos érzés köti ehhez a történethez. 
Ez adott erőt a felkelésekben, a háborúkban, a szabadságért 
folytatott küzdelemben és a nélkülözések elviselésében, de az 
önkény tűrésében is. Csakis ebből az érzületből érthető meg az 
is, ahogyan a szerb emberek ma el tudják Viselni népük történel
mének legnagyobb megaláztatását.

Hogyan ábrázolja a szerb hősi ének a  koszovói misztériumot?
Jeruzsálem szent földjéről fölrepül egy sólyom, és egy fecs

két visz magával. De a sólyom nem sólyom, hanem Éliás próféta, 
és a fecske nem fecske, hanem az Istenanya szent könyve. Éliás 
próféta a szent könyvel Koszovóba viszi, és a fejedelem térdére 
helyezi. A szent könyv beszélget lázár fejedelemmel: ..Lázár, te, 
aki becsületes nemzetségből származol, melyik birodalmat sze
reted, a földi birodalmat, vagy az égi birodalmat?” Még mielőtt 
Lázár válaszolna, a  könyv így folytatja: „Ha a  földi birodalmat 
szereted, nyergeid fel paripádat, csatold föl kardodat, hívd a 
nemes lovagokat, és vonuljatok a török ellen. Győzni fogtok, 
és a törökök mind egy szálig elpusztulnak. De ha az égi birodal
mat szereted, akkor építs templomot - de ne márványból, hanem 
bíborból és tiszta selyemből, osszál szent ostyát a lovagoknak. 
Ezután egész sereged el fog pusztulni, és te sem maradsz élet
ben." lázár mégsem a földi birodalmat, a múlandóságot, hanem 
az égi birodalmat, az örökkévalóságot választja,

Ebből a misztériumból máig fönnmaradt egy érzület, ami 
elevenen él a délszláv népben - már kevésbé az értelmiség azon 
rétegében, akiket a nyugati műveltség saját forrásuktól elidegení
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tett, akik m ára 19. század óta a központi hatalommal szemben 
az ellenzéket képviselték.

A szerbek érzőlélek-emberek, akik ösztönösen-emocioná- 
lisan reagálnak, könnyen átadják magukat hangulataiknak. A 
nemes indulat, patriotizmus éppúgy sajátsága ennek a léleknek, 
mint a gyűlölködés, a vérbosszú. Világukból hiányzik az agrár
kultúra. A kereszténységhez, „Koszovóihoz fűződő viszonyuk 
mélyen a tudat alatt van (lásd Emir Kusturica filmjeit!).

Ezzel a népkarakterrel nagyon vissza lehet élni: és ez nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy Szerbia és a Balkán olyan könnyen 
a  nagyhatalmi küzdelmek eszközévé vált.

A többszáz éves török uralom alól a 19- században felsza
badult Szerbia történetét nem a saját népéből származó törek
vések, hanem az egymással rivalizáló és összejátszó nagyha
talmak un, Balkán-politikája határozta meg. A tehetséges politi
kusok egy része is ezeknek a hatalmi érdekeknek a szolgálatá
ban állt. A 19. században, a török uralom megszűnte után Orosz
ország és a Nyugat hatalmi érdekei gyakoroltak döntő befolyást 
a Balkánra. A török megszállók kivonulása után a szerb nép 
által máig nagyon szeretett Obrenovics Mihály (1823-68) függet
lenségre törekvő politikája szemben állt a nagyhatalmi érde
kekkel. Az ő politikai célja nem Nagyszerbia létrehozása, hanem 
egy délszláv konföderáció megteremtése volt -  szerb hegemó
niával. Obrenovics Mihály azonban olyan ellenfelekkel találta 
szemben magát, akik titkos társaságokon keresztül szuggesztív 
befolyási gyakoroltak a szerb népre. [Ilyen társaságok voltak az 
Omladína, a Narodna Odbrana, a Tizek társasága, melyeknek 
számos szerb értelmiségi (többek között Jovan Ristic) cs befo
lyásos politikus (pl. Nikola Pasic) is tagja volt.] Végül az Obre- 
novic családból származó uralkodók ellen elkövetett .sikeres me
rényletek után (1868. júl. 10: Mihály. 1903. júl.; Alexander és 
felesége) a Geniben székelő rivális dinasztia tagja, a megzsarolt 
Peter Karagyorgyevic került trónra. Uralkodása alatt, 1903 és 
1918 között a Pasic vezette radikális párt volt hatalmon. 1880- 
ban a Tizek társaságában kidolgozott programjuk szerint: „A 
szerbek egyesülésének előfeltétele Törökország és Ausztria-Ma- 
gyarország szétzúzása. Montenegró államiságának megszünteté
se és a népszabadság Szerbiában.1'

Az idegenek szolgálatába szegődött szerb radikálisoknak 
sikerült számos szerb ember tudatából a balkáni népek konföde
rációjának eszméjét kimosni, és a Nagyszerbia iránti nacionalista 
emóciókkal helyettesíteni. Ennek az illúziónak a szimbóluma
ként áll ma Belgrád központjában, a Pasic téren a 9 méter magas 
Nikola Pasié emlékmű, melyet már a Milosevic-korszakban emel
tek.

Ezek után a párizsi békeszerződések hosszú távra meghatá
rozhatták a balkáni népek sorsát. A kommunista Jugoszlávia 
fölött a brit diplomácia őrködött, önállósága pusztán látszat volt. 
Jellegzetes szimptómája ennek a látszatönállóságnak, hogy 1944 
április 16-án, az ortodox húsvét feltámadási ünnepén Belgrádot 
a háború legerősebb bombatámadása érte. melyet amerikai és 
brit gépek hajtottak végre. A támadás nagyon sok civil áldozatot 
követelt, és súlyos anyagi pusztítást végzett. A Tito-korszakban 
azonban a tankönyvek csak az 1941-es német bombázást említet
ték, és egyes hírközlő szervek még a mostani háborúban is a 
i4-es fasiszta bombázással állították párhuzamba a NATQ-táma- 
dásokat.
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Ma már nyilvánvaló titok, hogy Jugoszlávia születése és 
szétesése ok-okozati összefüggésben áll, és az anglo-amerikai 
politika mindkettőben döntő szerepet játszott. Ebben a folya
matban a boszniai háborút is megtervezettnek tekinthetjük.

A balkán 20. századi sorstörténetében a szláv népek a 
nagyhatalmi érdekeknek éppúgy kiszolgáltatottá váltak, mint 
saját vezetőik céltévesztett politikájának. Ebben a helyzetben 
Közép-Európának sorsdöntő szerepe volt és van még talán ma 
is. A Közép szellemi és politikai vezetőinek lehetőségük van 
arra, hogy az egész történelmi komplexitást áttekintsék, és orien- 
tálóan hassanak a délszláv népekre, segítsék őket abban, hogy 
tudatosítsák a kereszténységhez való viszonyú kai, és hogy iden
titásukat a kornak megfelelően újra megtalálhassák. Mert ebben 
Milosevic nem tud nekik segíteni. Ő a „földi birodalmat” vá
lasztotta. Ahhoz azonban, hogy Közép-Európa erre képessé vál
jon, meg kell szabadulnia az amerikai befolyástól. Ha ez sikerül, 
akkor a Nyugat -  Kelet-Közép-Európán és a Balkánon keresztül
— önálló politikai és kulturális hidat tud építeni a Kelet felé. 
Kelet-Közép- és Nyugat-Európának a NATO katonai szövetsé
gébe való tömörülése, melyben az Európán kívüli hatalomnak 
van döntő súlya, ezt a szerepvállalást lehetetlenné teszi.

Az anglo-amerikai politika célját ötven évvel ezelőtt, a NATO 
születésekor Truman elnök világosan megfogalmazta: _Az egész 
világnak az amerikai rendszert kellene elfogadnia. Mert az ame
rikai rendszer csak akkor maradhat életben, ha az egész világ 
rendszerévé válik.” A NATO szerepére vonatkozó minden más 
kijelentés csak ködösítés (humanitárius akció, béketeremtés stb., 
vagy ahogy Clinton elnök az ötvenedik évfordulón tartott ünnepi 
beszédében már kevésbé nyíltan fogalmazta: „A NATO azért van, 
hogy Európa szabad és egységes legyen.”)

A szerb-albán konfliktus európai kérdéssé vált, mely újra 
Koszovóra koncentrálódik. Semmit sem érthetünk meg ebből, 
ha hagyjuk magunkra hatni azt a szuggesztív propagandát, amely 
Milosevicset bűnbakká teszi, és a szerb népbe bűntudatot akar 
szuggerálni, ahogyan ezt egyszer már sikerrel tette meg a német
séggel.

A háború nem Milosevic, hanem a szerb nép ellen folyik. 
Az igazi és eredendő humanitárius kérdés: Európa identitása és
fü g g e tle n sé g e !

1 la a most zajló események hatására sokan azt hiszik, hogy 
kiszolgáltatottak, tehetetlenek a hatalommal szemben, nem tud
ják, hol az igazság, akkor kövessék az orosz szláv lélek repre
zentánsának, Alexander Szolzsenyidnnek hetvenes évekbeli 
felhívását: meg kell tagadni minden részvételt a hazugságban.

Aforisztikus kiegészítés I.

Kísértet járja be Európát - de ez már nem a kommunizmus kísér
tető. Megjelenése megdöbbenést keltett. A háborús katasztrófa 
tv-állomásokon közvetíteti képei elborzasztották az embereke:: 
az életet semmibe vevő, lassan válogatás nélküli rombolás, a 
felégetett falvak, a tömegsírok, a menekülések, a kétségbeesett, 
reményvesztett emberek. Az első reflexiót követi az elemi erejű 
csodálkozás. Mert minden ellentmond az értelemnek és a logiká
nak: a NATO-nak a szövetséghez tartozó országok védelmét 
kell biztosítania -  mondják -, de nem Jugoszlávia támadta meg 
a NATO-országokat. A háború az ártatlan albán kisebbség védel
mét szolgálja, de a háború következtében az albán népesség 
soha nem látott szenvedésen megy keresztül. Ez a háború igaz
ságos és erkölcsös, mondta Orbán Viktor, de hova tűnik ez az 
igazságérzék, amikor a NATO-tag Törökország által üldözött 
kurdokról vagy Csecse nfötdről, Tibetröl vagy Afrika számos 
országáról van szó? Többféle erkölcsi igazság létezne?

A csodálkozást követi a jövőnkért való aggódás, mert nem 
látjuk a kivezető utat. Nem háború van, hanem béketeremtés -

mondják. Az elűzött koszovói albánoknak vissza kell térniük 
lakhelyükre, hogy azután békében és demokratikus társadalom
ban élhessenek.

De hol van Koszovó, és hol lesz Szerbia? A háború eddig 
hatmilliárd dollárba került, és továbbfolytatása napi kétszáz- 
millióba. Ennyi pénzzel -  hitel formájában -  az egész Balkánon 
fellendülést és jólétet lehetett volna teremteni, és akkor béke is 
lenne.

Apokaliptikus korban élünk. Az apokalipszis azonban nem 
katasztrófát, hanem megnyilatkozást jelent. Mi nyilatkozhat meg 
azoknak az embereknek, akik lelkét megrendíti az elborzadás, 
a csodálkozás és az aggodalom?

A bombázások húsvét táján kezdődtek. Csaknem két évez
reddel ezelőtt, az idők fordulóján, feltámadás napján az asszo
nyok a sírhoz mennek. Rémület fogja el őket, mert földrengés 
tör ki. A sírhoz é n  e legnagyobb csodálkozással látják, hogy a 
sír üres. Aggodalom lesz úrrá rajtuk.

A megrémült, csodálkozó és aggódó tanítványokat lelkűk 
megrendülése a Feltámadottal való találkozáshoz segítette.

Koszovót, az egykori Szerbia szent földjét a Balkán Golgotá
jának nevezik. Ma egész Európa a koszovói sír előtt áll, melyet 
a NATO-bombák téptek föl. A sír azonban üres. Az angyal szo
morúan kérdi: Miért keresitek az élőt a holtak között?

Aforisztikus kiegészítés n.

Az emberek azt mondják, hogy a szerbek elleni háború értelmet
len, mert hisz az ellenkezőjét érte el annak, ami a tulajdonkép
peni célja volt. Az angolszász politikát és stratégiát azonban nem 
lehet megérteni azzal az értelemmel, amely csak a materiális 
világ dolgait és összefüggéseit képes megismerni. Itt valóságos 
történelmi impulzusok sokkal magasabb szinten való áttekinté
séről és néppszihológiai karakterek mélyebb ismeretéről van 
szó. Ezekkel az ismeretekkel élni és visszaélni is lehel. Ez utób
binak vagyunk most tanúi a .béketeremtésnek” nevezett hábo
rúban.

Amiről beszélnek, az szépen és morálisan hangzik, miköz
ben kíméleden erőszakkal és ravaszsággal törekszenek céljaik 
elérésére. Ez a cél: Amerika hegemóniájának megteremtése 
Európában, és ezen keresztül az egész világban.

A háború csak eszköz. A NATO saját dinamikája diktálja, 
hogy ne csak lehessen, hanem kelljen háborút vezetni. Ehhez 
ellenségképre van szükség. Hogy azután az ellenséget meghódít
hassuk, jogi és morális érveket kell találni. Háborúban a NA'l'O- 
országok belső rendje a háborús politikának és stratégiának van 
alávetve. Ilyen helyzetben nem lehet szó szellemi autonómiáról 
és nemzeti összefogásról. Az ilyen stratégiának az a logikája, 
hogy ha az egyik lépést megtettem, szükséges a következő lépést 
is megtenni. Ez a rombolás dinamikája, amit politikusaink a 
NATO-ba való belépéssel járó kötelezettségnek neveznek. Ezek 
egyre gátlástalanabb és brutálisabb intézkedésekhez, és végül 
a totális káoszhoz vezetnek. Ebben a káoszban azután csak egy 
erős hatalom tud rendet teremteni.

A szellemtudomány azt a képességet, amivel az ember az 
értelem fölé emelkedik és érinti a szellemet, „tudati léleknek” 
(lieu/usstseinseelé) nevezi. Az angolszász népekben ez a képes
ség természetes módon fejlődik ld.

Rudolf Steiner 1918. október 26-án Dornachban és decem
ber 12-én Bemben tartott előadásában részletesen foglalkozik 
a tudati lélek antiszociális karakterével, és annak a halállal és a 
gonosszal való kapcsolataival.

.A tudati léleknek az emberi természetbe való beletagozódá- 
sában egy a legkiválóbb értelemben antiszociális hajlamot 
ismerhetünk fel."
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A világban léteznek a halál és a gonosz erői. Ha a világban 
nem léteznének a halál és a gonosz erői, akkor az ember nem 
tudná a tudati lelket kifejleszteni, és további fejlődése során nem 
tudná magába fogadni a szellemet. A halál és a gonosz erőinek 
az az értelme, hogy az ember a tudati lélek fokán át tudjon törni 
a szellemi életbe. Az embereknek ma akarva, nem akarva dűlőre 
kell jutniuk a halál és a gonosz problémájával, ha nem akarnak 
nekik áldozatul esni. A tudati lélek halált és gonoszt legyőző 
erői az emberek egymás iránti érdeklődésének fejlődésével sze
rezhetők meg. A jelenlegi történelmi események erre óriási lehe
tőséget adnak minden embernek nyugaton és keleten egyaránt.

50 ÉVES A NATO
— Fordítás az Europáer 1999. februári szám ából -

1999 áprilisában Washingtonban a tagállamok kormányfőinek 
részvételével NATO-konfercnciát tartanak a szövetség fennállása 
50. évfordulójának megünneplésére, valamint fontos irányelvek 
rögzítésére. A konferencián iktatják be hivatalosan az új tagorszá
gokat, Lengyelországot, Magyarországot és Csehországot - akik 
felvételéről a döntés már régen megszületett továbbá újrafogal
mazzák a katonai szövetség feladatait. Eddig a NATO -  legalábbis 
alapszerződése szerint -  védelmi szövetség volt, azzal a céllal, 
hogy tagországainak valamely külső állam támadása esetén segít
séget nyújtson. Feladatainak most tervezett újrafogalmazásával 
amerikai részről nyilvánvalóan arra gondolnak, hogy a NATO-t 
olyan szövetséggé kell alakítani, amely a világban mindig ott és 
olyankor hajthat végre katonai beavatkozást, amikor ezt hasznos
nak ítéli, azaz: amikor csak neki tetszik. Ez a tervezett új rendel
tetés érdekes fényt vet az elmúlt évtized néhány folyamatára.

Hosszú évtizedeken keresztül a NATO volt az a katonai 
szövetség, amellyel a Nyugat a hideghábonit vezette. Az volt a 
rendeltetése, hogy elrettentse a Keletet (a Varsói Szerződést) 
egy lehetséges támadástól, vagy adott esetben arra válaszoljon. 
Ezen a téren kétségtelenül sikeres volt, hisz az európai háború 
„hideg" maradt, sosem vált „forróvá”.

Ennek a funkciónak tulajdonképpen természetes eredmény
ként kellett volna magával hoznia, hogy az 1989-es események
-  a Varsói Szerződés összeomlása -  következtében a NATO 
feloszlik. Az akkori amerikai vezetésnek -  élén George Bush- 
sal -  azonban mindenek fölött álló érdeke volt, hogy ez ne 
történjen meg. Az USA német egyesítéshez való hozzájárulásának 
legfontosabb feltétele az egyesített Németország NATO-tagsága 
volt, és ezzel a feltétellel kapcsolatban semmiféle kompro
misszumra nem volt hajlandó. Valentin Falinnál (Gorbacsov 
egyik tanácsadójánál) például az akkori szovjet vezetéssel foly
tatott beszélgetésekben tanúsított amerikai hozzáállásról azt 
olvashatjuk: „Az az álláspontjuk, hogy egész Németország a 
NATO-hoz tartozik, és csakis a NATO-hoz (...) Az amerikaiakat 
nem aggasztják a mi érveink. Számtikra Németország NATO- 
tagsága axióma, aminek semmiféle bizonyításra nincs szüksége. 
Németország nélkül nincs szövetség, fis Németország egyesítését 
illetően az amerikai megértés semmiképpen sem altruista 
motívumokból származik."

Németországban akkoriban közhely volt -  amit egészen a 
CDU-ig az összes párt osztott hogy a kontinens kelet-nyugati 
kettéosztottságának feloldódásával a NATO-nak i.s meg kell 
szűnnie. A NATO-t egy összeurópai biztonsági rendszernek kell 
fölváltania. Ez volt -  vagy úgy látszott, hogy ez -  az akkori német 
külügyminiszter, Genscher politikája is, aki ezzel a legkedveltebb 
német politikussá vált. A berlini fal 1989. novemberi megnyitása 
után azonban nagyon hamar világossá vált, hogy1 az USA a német 
egyesítéshez való hozzájárulása abszolút feltételének tekinti 
Németország NATO-tagságát. Másrészt viszont először csak az

USA volt kész egyáltalán hozzájárulni az egyesítéshez, Végül
1990 januárjában, egy Tutzingbcn tartott beszédében Genscher
-  nyilvánvalóan súlyos belső küzdelmek után -  elfogadta az 
egyesített Németország NATO-tagságát. Frank Élbe, Genscher 
akkori irodavezetője a tutzingi beszéd NATO-ra vonatkozó sza
kaszának születését „egy szöveg legmagánvosabb születésének” 
nevezte, amit csak valaha is átélt. Genschert legalább sejtésszeríí- 
en meg kellet érintse, hogy ez a NATO-bővítés mennyi mindent 
meghiúsít az összeurópai jövőre vonatkozó reményeiből. (De 
föltehetjük azt a kérdést is, hogy őt személyesen mi fenyegette 
volna, ha ehhez nem járul hozzá, hanem egész akkori, hihetetlen 
nagy személyes presztízsét más irányban veti be.)

Azt is megkérdezhettük volna akkoriban, hogy a NATO 
további fenntartásának és kibővítésének amerikai dogmája 
mögött miféle cél és jövőperspektíva áll. Ebből időközben egy 
s más világossá vált. A NATO-nak olyan világintervenciós szövet
ség szerepét szánták, melynek minden olyan esetben aktívvá 
kell válnia, amikor a Nyugat -  értsd: az USA -  érdekeit veszélyez
tetve gondolják. Saját hatalmánál fogva, saját döntése alapján 
kell cselekednie, az ENSZ, vagy bármely más grémium felhatal
mazása nélkül; és ha fel is vesznek korlátozó záradékokat ebbe 
az intervenciós jogba, végül is tetszőleges más államokban indí
tott intervencióra való teljes felhatalmazásról van szó, ahol a 
„saját döntés’’ a NATO-n belüli tényleges befolyások mellett - 
legalábbis eddig - annyit jelentett: amerikai döntés. Az 1947-es 
ún. Truman-doklrínában az USA magának ítélte ezt a világméretű 
intervenciós jogot, és ezt a kommunizmus elleni harccal indo
kolta. A NATO-szerződés megváltoztatásának nyilvánvalóan azt 
kell szolgálnia, hogy ezt a jogot a kommunizmus összeomlása 
utáni időre i.s biztosítsa.

Mindemellett a NATO további két rejtettebb, de talán meg 
fontosabb funkciót is betölt: egyrészt internacionális köpenyké
be burkolja az egész glóbuszra kiterjedő amerikai intervenciós 
akaratot, másrészt Európát és az USA-t egy tömbbé olvasztja 
össze, megakadályozva ezzel, hogy Európában kialakulhasson 
bármely olyan saját, független hatalmi konstelláció és szociális 
forma, amely kioldódhatna a transzatlanti szövetségből. Ezzel 
ugyanakkor támogatja és konzerválja a jelenleg fennálló, tulaj
donképpen korszerűtlen (időszerűtlen) szociális és gazdasági 
rendszert, valamint a mérhetetlen propaganda- és manipulációs 
téchnikákat, melyeket arra kell felhasználni, hogy a népességet 
a rendszeren belül kordában tartsák, Mindez arra is szolgál, hogy 
megakadályozza, hogy Európában valamely saját szellemiség 
kialakuljon és fejlődéséhez szabad teret találhasson. Ebben a 
konstellációban megcsontosodnak, konzerválódnak Európában 
az egységállam-gondolatformák, és a hármas tagozódás gondo
latai nem tudnak igazán áttörni.

Míg Németországnak és Németország Kelet-Európa és 
Oroszország felé irányuló kapcsolatainak az újjá és önállóvá ala
kuló Európában fontos szerepet kellene játszania, addig ennek 
a folyamatnak az akadályozását az a mottó fejezi ki, melyet a 
NATO kezdettől fogva alapul vett. Európát illetően ugyanis az a 
célja, hogy -  mint mondják to keep America in. to keep Riis- 
sia out and to keep Germany doum. (Amerikát benn. Oroszor
szágot kívül és Németországot lent tartani.)

Alihoz, hogy a NATO szövetségi szerződésben rögzítendő 
átalakításához és újrafogalmazásához a beleegyezés megtörtén
jen, szükség van arra, hogy a nemzetközi történésekben olyan 
helyzetet lehessen felmutatni, melyek mindezt elfogadhatónak 
tüntetik fel. Az egykori Jugoszlávia háborúinak tulajdonképpen 
ez a szerepük. Szükség volt és van olyan alkalmakra, melyek 
elfogadhatónak és nyilvánvalóan szükségesnek tüntetik fel a 
NATO beavatkozását, és amelyek során a nyugati országok hoz
zászoknak az együttműködés ilyen formájához. Bizonyára az is 
kívánatos volt, hogy más. Amerika által kevésbé uralt intézmé
nyeket -  mint UNO, ŐSZE - , vagy az Európai Uniót papírtigris
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