
THOMAS HOPPE

Béke az igazságosságban

George Bush amerikai elnök két évvel ezelőtt meghirdette az "új világrend"
programját. Azóta azonban sokakban meginogtak az ehhez fűződő remé
nyek. Az első figyelmeztető jelzést a Kuvait iraki lerohanását követő Oböl
háború jelentette. Megmutatkozott, hogy az újonnan kialakuló politikai ko
ordinátarendszerben túl sok, a béke etikája szempontjából aggasztó elem rög
ződött meg, amely máig is fennmaradt. Legutóbb pedig az egykori Jugoszlá
viában könyörtelen hatalmi logikával kifejlődő konfliktus foszlatott szét min
den illúziót arról, hogy túlhaladottá vált a háború intézménye a két ellentétes
rendszer között fennálló hatalmi elrettentés megszűntével. A háború vissza
tér Európába a politika eszközeként - az európaiak ezen bizonyára sokkal
inkább elcsodálkoznak, mint az Európán kívül élők, akiket az elmúlt negyven
évben is mindennapi valóságként sújtottak a háborús konfliktusok. Sokmin
den arra mutat, hogy ezt nem ritkán az európaiak helyett tették, mert a
szuperhatalmak közti fegyveres összeütközés kockázata a mi kontinensün
kön túlságosnak veszélyesnek látszott.

Az új világrend

"Új világrend" (Ken [owitt) körvonalai rajzolódnak ki előttünk, de egyre
csökkenő eséllyel arra, hogy az politikai rendként megerősödhet.A nemzet
közi béke és biztonság szempontjából fontos intézményekre (ENSZ, Európai
Biztonsági ésEgyüttműködési Értekezlet) egyre nagyobb várakozás terhe ne
hezedik, holott ezeknek az elvárásoknak - tényleges felépítésük, illeték
ességük és anyagi alapjaik miatt - aligha tudnak megfelelni. Ez úgy is ma
gyarázható, hogy ezeknek az intézményeknek hatásköre attól a politikai aka
rattól függ, amely létrehozta őket: a nemzetállamoktól és az ő készségüktől,

hogy szuverenitásuk jogait legalább részben feladják.
Ahol ez nem sikerül, különösen ott, ahol konkrét egyedi esetekben újra és

újra ellentétek támadnak a részleges nemzeti érdekek és az "egyetemes köz
jó" követelménye között, ott e nemzetközi szervezetek hatása csekély marad.
Föl is tehető a kérdés, vajon e jelenségek nem azt teszik-e nyilvánvalóvá,
hogya hatalmi politika logikája az óriási hatalmi asszimetriákkal áthatott,
anarchikus nemzetközi rendszerben egyáltalán összeegyeztethető-ea kollek
tív biztonság elvével, amelyet az ENSZ alapokmánya megfogalmazott.

Ez a tény messzeható következményekkel jár nemcsak Európa és más föld
részek (főleg a Közel-Kelet) .alapfílozöfíéjaban". hanem a béke etikájának e
problémákra adott válaszában is. Mert - kíélezve, de talán mégis találóan 
másképp merülnek föl a német fegyveres erők szerepenek bővítésére vonatkozó
kérdések, ha azokat a "kollektiv biztonság", és másként, ha az egyes államok vagy
államcsoportok "nemzeti önfenntartásának" távlataiban vitatják meg.

Megjelent a Herder-Korrespondenz 1993.5. számában
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Az első esetben az a kérdés, milyen szolidaritási kötelezettség hárul a kol
lektív biztonsági rendszer egyes tagállamaira, hogya rendszer békefenntar
tó, adott esetben békét teremtő szerepét betölthesse.

A béke biztosításának fő területe ebben a rendszerben nem a katonai szek
torban, hanem a politikai életben található. A konfliktusok rendezését úgy
kell szabályozni, s a viták békés megoldását olyan határok közé kell szorítani,
hogy ne lehessen többé hatalmi eszközökhöz folyamodni, hiszen ez a mód
szer túlhaladott, s többé nem alkalmazható. Elsősorbanazért, mert a soknem
zetúség, a hatalom megosztása, korlátozása és ellenőrzése e rendszer legfon
tosabb építőkövei, s ennek következtében bármelyik államnak erőszakos ki
törése az egyszer már elfogadott szabályrendból igen nehézzé, sőt csaknem
lehetetlenné válik. A katonai egységek itt másfélék. mint általában a hadse
regek. Szerepük arra korlátozódik, hogy fenntartsák a béke kialakított struk
túráit, nem arra szolgálnak tehát, hogy egy expanzív külpolitika részeivé
váljanak. A stabilitást nem a könnyen megmásítható politikai nyilatkozatok,
hanem elsősorban a struktúrák által meghatározott béke-rend biztosítja.

Más a helyzet a második esetben. Aki az egyes államok önfenntartását tartja
szem előtt, az nem tud megoldást kínálni az egymással versengő államok vagy
államcsoportok biztonsági dilemmájára. Ha a nemzetállamok nem képesek saját
biztonságukat közösen. végrehajtható szabályrendszerben megszervezni, akkor
nem marad számukra más alternatíva, mint hogya különbözőkockázati ténye
zőket és fenyegetési mechanizmusokat katonai eszközökkel biztosítsák a bizton
ságukhoz szükséges mértékben. A békének politikai úton történőbiztosítása így
könnyen a második helyre szorul, mivel semmi sem garantálja a közös szabá
lyok kötelező erejét és végrehajthatóságát. Ezért aztán növekszik a csábítás arra,
hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak a katonai megoldásoknak. Fontos azt
látnunk, hogya politikai megoldások háttérbe szorulása, előrelátó számítgatás
sal és talán megalapozott, növekvő gyanakvással párosulva odáig juthat, hogy
kétségbe vonják a biztonság garanciáit.

A Gaudium et spes ma aktuálisabb, mint valaha

Ha a nemzeti haderőketnem olyan biztonságpolitikai elgondolás keretében hoz
zák létre, amely a kollektív biztonsági rendszernek legalább alapvető struktúráit
felöleli, és legalább részben a nemzetek fölötti politikai ellenőrzés alá tartozik,
akkor számolhatunk avval, hogy az ehhez szükséges eszközök és intézmények
híján igen gyorsan erőszakosmegoldáshoz fog vezetni néhány konfliktus, amely
elvben békés eszközökkel is kezelhető lenne. A békepolitikai megalapozás és a
katonai előkészületek korlátozása ezért egyáltalán nem közömbös a bizton
ságpolitikában. A "politika e1sódlegességének" nemcsak a hadsereg és a politikai
vezetés közti viszonyban és a hadsereg felépítésében van közvetlen jelentősége,

hanem a békepolitikán belül a fegyveres erők szerepének meghatározásában is.
Ennek következtében a föntebb megkülönböztetett két koncepció nem

egyenértékűenáll egymás mellett, még akkor sem, ha a teljesen kifejlesztett
kollektív biztonsági rendszer megvalósítása Európában csak nehezen halad
előre. A különbség abban áll, hogya kollektív biztonsági rendszerben a biz
tonság kérdései s a hatalmi asszimetriák lényegesen csökkenthetök. vagy
akár meg is szüntethetők, mégpedig "elsősorban politikai eszközökkel." (A
német püspökök békeszózata: Igazságosság teremti a békét, 1983)
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Az a kérdésünk tehát, hogy ama ténylegesen adott nemzetközi rendszert
hogyan mozdíthatjuk abba az irányba, amelyik ezt azalapfilozófiát követi.
Végeredményben ezen mérhetjük le az ilyen modellek hatékonyságát és kor
látait. A nemzetközi rendszer mintha ingadoznék a két tendencia között: arra
törekszik, hogy kidolgozza a kollektív biztonsági rendszer föltételeit. ugyan
akkor viszont időnként túlságosan erősnek bizonyulnak a hagyományos,
nemzetállami irányzatok, amelyek gyakran emlékeztetnek Macchiavelli elgon
dolásaira. Ebben a folyamatban adódhatnak egyéni kezdeményezések, de olyan
"kötelező kitörési pontok" is, amelyek révén az egyes résztvevők tudatos cse
lekvése döntően módosíthatja az általános fejlődést (Mihail Gorbacsov történel
mi szerepe jól példázza ezt). Minden a megfelelő alkalmazáson fordul.

A történelmi tapasztalat és a jelenlegi fejlődés is azt mutatja, hogy az etikai
perspektíva a politikai cselekvésnek csupán egyik, s nem is a legdöntőbb

meghatározója. A "reálpolitikus" is mérlegel, de többnyire nem az értékek
hierarchiája szerint, hanem például úgy, hogy az egyik serpenyőbe a védelmi
szempontokat és az emberi jogok érvényesítését helyezi, a másikba viszont
a biztonságpolitikai, a gazdasági és egyéb érdekeket, s ilyenkor nem ritkán
az emberi jogok húzzák a rövidebbet. Ezért nem tarthatjuk magától értető

dőnek, hogy az egyház béke-etikájának alapkijelentései egyfajta politikai-tár
sadalmi "közvéleményként" találnak elfogadásra. Inkább kritikai fórumot al
kotnak, s a Gaudium et spes idevágó fejezeteinek (77-90.) olvasása érezteti,
hogya zsinati atyák evvel tisztában voltak.

E szöveg állításai a kihirdetésük óta eltelt harminc esztendő alatt semmit
sem vesztettek időszerűségükből. sőt. A hidegháború előjelei közepette
hosszabb ideig úgy látszott, mintha nemigen adódna több lehetőségünk,

mint a háborút elkerülő okos stratégiákat felkutatni. A béke megteremtésé
nek sokkal nagyobb feladata kívánalomként megfogalmazódott ugyan, de
történelmi és politikai szempontból egyaránt időszerűtlenneklátszott. A mai
körűlmények között viszont döntően fontossá válik az a gondolkodásmód,
amit a zsinat Ifa nemzetközi közösség felépítésére" ajánl. Itt a béke és az
igazságosság közti maradéktalan kapcsolat áll a középpontban. Ha ma újra
fogalmaznák mindezt, akkor ebben az összefüggésben bizonyára említés tör
ténnék "az életfeltételek" megőrzésének igen fontos témájáról. Ez hosszú ide
je már egyik súlypontja nemcsak az ökumenikus törekvéseknek, hanem a
pápa üzeneteinek is.

A konfliktusok erőszakmentesmegoldását!

Egymással sokféleképpen összefonódnak azok a kérdések, hogy hogyan teremt
hetünk nagyobb igazságosságot, hogyan biztosíthatjuk jobban a békét, hogyan
őrizhetjük meg a következő nemzedékek számára természetes környezetünket.
Mindezek szöges ellentétben állnak avval a "reálpolitikai" jövőképpel. amelyet
a filozófus Ernst Tugendhat vázol fel:

"A veszélyek különösen a harmadik világot fenyegetik. .. Az egész északi
világ egyesült a Dél országai ellen. Ez az antagonizmus elsősorbangazdasági
természetű: az északi világ minden eddiginél tudatosabban a déli világ elleni
erődítménnyé alakul. A jelszó így hangzik: semmiképpen se részesítsük a
harmadik világot az anyagi javakból, azokat tartsuk meg, és gyarapítsuk
magunknak; hagyjuk még mélyebb nyomorba süllyedni a déli népeket; uta
sítsuk el a nyersanyagok igazságos kereskedelmét; érvényesítsük az indoka-
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latlan érdekeket is; emeyünk falat minden bevándorlás elé. - Így a legsür
getőbb kérdés nem a béke lesz, hanem az igazságosság, a legfőbb veszély
pedig a jólét további növelése a Föld egyik részén a többinek a rovására; s a
háborúk végső érvként szerepelnek, hogyelérjék azt, amit többnyire sikerül
gazdasági nyomással megszerezniük (Das Friedensproblem heute, in: Ethik und
Politik 1992. 116-132.)

Nem szükséges helyeselnünk Tugendhat kisarkított elemzését ahhoz, hogy
észrevegyük: sokhelyütt felismerhetőekazok az előjelek, amelyek ő felsorol.
Ez újra csak azt emeli ki, mennyire nem magától értetődő az etikai érvelés
az igazságosság, a béke és az életfeltételek megőrzése háromszögében. Nem
mehetünk itt bele e bonyolult összefüggés mindhárom dimenziójának rész
leteibe. Azt azonban világosan meg kell jegyezni, hogyareálpolitikai való
színűség és a politikai-etikai ésszerűség között feszültség áll fenn - ennek alap
ján kell kidolgozni az etikai reflexiót mint társadalmi-politikai kötelezettséget.

A jelen és a jövő politikai feltételei mellett a béke-etika szempontjából leg
alábbis a következő kívánalmak adódnak:

Mindenekelőttnyomatékosan érvényesíteni kell a konfliktusok erőszak

mentes politikai megoldásának elsódlegességét a katonai módozatokkal
szemben. (Vö. a német Justitia et Pax bizottság "Biztonságpolitika" munka
csoportjának megfontolásait Igazságos háborútól az igazságos be1céig címmel,
Bonn, 1992) Ha egy konfliktusban erőszak alkalmazására kerül sor, akkor a
tapasztalat szerint sokkal nehezebbé válik a konfliktusok kezelése és legyő

zése, mert sajátos dinamizmusok, érzelmi és irracionális tényezők érvénye
sülnek. A legnagyobb baj ma az - s ez csak politikai úton szüntethetőmeg
-, hogy hiányzik a válságok megelőzése, korai felismerése, a háborúk okai
elleni politikai harc, kezdetlegesek a konfliktusok feldolgozásának nem-kato
nai módszerei. E téren politikai és nemzetközi jogi szempontból egyaránt
sokkal többet lehetne elérni, ha a nemzetállamok készek lennének szuvere
nitásigényük alapvető korlátozására. A keresztény béke-etika ezt a szempon
tot helyezhetné a középpontba: ha egyáltalán esélye lehet annak, hogya vi
lágbéke rendjét a jognak és az emberi jogoknak alapján teremtsük meg, akkor
ez csak köztes fejlődési szakaszokon keresztül érhető el, amelyekben egyre in
kább az erőszakmentes politika "alapfilozófiája" érvényesül. Ez egyaránt érvé
nyes a társadalmon belüli erőszakos vitákra és az államközi konfliktusokra.

Az igazságos béke feltételei

Emellett azonban mindenképpen el kell ismerni, hogy a válságkezelésnek
vannak olyan politikai eszközei, amelyeknél a kényszer lehetőségéről nem
lehet teljesen lemondani. Gondoljunk például az egykori Jugoszlávia eseté
ben arra, hogyan érvényesíthető- a katonai intervenció alternatívájaként 
az embargó olyan módon, hogy politikai célját valóban elérje. Az embargó
intézkedések végrehajtásának fegyveres biztosítása azonban nemcsak
mennyiségileg, hanem elsősorban minőségileg különbözik a hagyományos
katonai cselekvési módoktól. Hiszen az ilyen biztosítás éppen azt a célt szol
gálja, hogya politikai válságkezelés esélyeit a lehető legnagyobbra növelje, s
így az egész folyamatot a béke logikájában tartsa, és visszatartsa a háborús
megoldás felé való eltolódástól.

Mivel az igazságos béke feltételeinek megteremtéséről van szó, azért ma,
különösen Európában, igen jelentősek a kisebbségi jogok és a kisebbségvé
delem kérdései. Békepolitikai szempontból nem volna kívánatos Európában
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sorra tárgyalás alá venni a politikai határokat. Még ha az EBEÉ keretében
tudatosan nyitva hagyták is a határok békés revíziójának lehetőségét, nem
szabad elhitetnünk magunkkal, hogy ezzel nem lépnénk egy rendkívül koc
kázatos útra. Legfontosabb feladatunknak azt kell tekintenünk, hogy politi
kai-jogi garanciákat kapjunk az etnikai vagy vallási kisebbség státusához,
olyan módon, hogy ne legyen többé indokuk a fennálló nemzetá1lami egységból
való kiválásra. Ahhoz, hogy ezt elérjük, nem kerülhetjük el, hogy az ilyen egy
ségek belső szerkezetét ne vessük alá messzire kiható változásoknak.

A válságok megelőzése szempontjából sürgősen szükség van egy politika
ilag-etikailag végiggondolt, a mindennapi gyakorlatban a lehetőlegnagyobb

mértékben korlátozott fegyverszálIítási politikára. A második Oböl-háború
alatt és után úgy tűnt, hogya nyílt politika területén sokkal szélesebb körű

egyetértés áll fenn, mint ami aztán a fegyverexport-ellenőrzés különböző for
máiban megnyilvánult. Legalábbis problematikusnak kell mondanunk azt,
hogy egyes államok vagy államcsoportok egyrészt arra hivatkoznak, hogy
jogos segítséget kell nyújtaniuk ott, ahol a harmadik állam agresszió áldozata
lesz, másrészt azonban közismert, hogy ők maguk tették lehetövé az ilyen
agressziv lépéseket fegyverexportjuk révén. Ez áll a tömegpusztító fegyverek
elterjesztésében való részesedésre is.

Az egykori Jugoszlávia háború sújtotta területeiről érkező hírek sokszoro
san bizonyítják, mennyire kell ügyelnie a békeetikai érvelésnek arra, hogy
jónéhány eleme - különösen az "igazságos háború" hagyományából vett
kritériumok - áldozatul ne essék a politikai-ideológiai manipulálásnak. A
hagyományos tanítás alapvető szándéka nem abban állt, hogya gyilkos erő

szakot könnyen legitimizálja; ellenkezőleg, azt tűzte ki célul, hogy az erőszak

gyakorlatát, ha már teljesen elkerülni nem tudja, szigorú feltételekhez kösse,
s azokkal korlátozza. A történelmi tapasztalat azonban evvel a hagyo
mánnyal kapcsolatban azt mutatja, hogya visszaélés veszélyével állandóan
számolni kell. A békéről szóló egyházi tanítás akkor jár biztos úton, ha az
igazságos békéről beszél.

Az emberi jogok védelme nem üthet vissza

Politikai és jogi szinten egyaránt növekvő problémát jelent, hogyan reagáljon
az államok nemzetközi közössége az emberi jogok súlyos megsértéseire, pél
dául az úgynevezett etnikai tisztogatásokra (ami csupán eufemizmus a tö
meges elűzésre), a közvetlen népirtás kísérleteire, ha sikertelen a nem-kato
nai beavatkozás minden kísérlete, elsősorban a politikai és gazdasági nyomás
formájában. Az nem járható út, hogy az ilyesmit egyszeruen tudomásul
vesszük, s ezzel azt bizonyítjuk, hogy egy bizonyos foktól az államhatalom
brutalitása büntetlen maradhat. Az emberi jogok iránti kötelezettség több, mint
erkölcsileg megalapozott kívánalom. Mind az ENSZ-ben, mind a különböző

regionális emberjogi konvenciókban jogilag is kiemeIt jelentősége van a nemzet
közi világ fennmaradásában.

Súlyos megsértésüket, éppen precedens jellegük miatt semmiképpen sem
fogadhatjuk el, akkor sem, ha olyan, államon belüli eseményről van szó,
amely nem fogható fel a nemzetközi béke fenyegetéseként (a Biztonsági Ta
nács 68&. számú határozatában ez volt a fő érv a kurdok üldözésével kapcso
latban Észak-Irakban, 1991-ben). Másrészt viszont a történelmi tapasztalat
azt mutatja, hogya "humanitárius beavatkozás" jogára való hivatkozást
gyakran a katonai eszközökkel uralkodó hatalmak egyéni érdeke diktálta. A
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legritkábban őriztek meg pozitív emlékeket azok, akiknek érdekében ilyen
módon beavatkoztak.

Mindezek közvetlen következményeként meg kell követelni, hogy igen
pontosan határozzák meg azt a nemzetjogi tényállást, amely legitimálhatja a
beavatkozást, hogy apólitikai manipulációt lehetőleg kizárják. Továbbá: a
külső beavatkozás minden formájának egy nemzetközi vagy nemzetek fölötti
szervezet tartós politikai ellenőrzése alatt kell történnie. Végül biztosítani
kellene, hogy az ilyen beavatkozások ne váltsanak ki ellentétes hatást sem
rövid távon, tekintettel a segítségre szorulók emberi és politikai helyzetére,
sem hosszabb távon, a globális békerend célját tekintve, amely inkább a részt
vevők szabad beleegyezésén, mint a kikényszerített struktúrákon nyugszik.
Ezáltal egy igen: korlátozott, az erőszakot a minimálisra csökkentő kívánságot
fogalmaztunk meg.

A háború okai elleni politikai harc céljának az a politika felel meg, amely a
harmadik világ növekvő elmaradásából és az egyre fokozódó, különböző indí
tékú, világméretű elvándorlási hullámból más imperatívuszokat vezet le, nem
pedig azt, hogy Európát mint boldog szigetet a lehető leghatékonyabban el kell
zámi tőlük. E problémakör kezelése a menekülés okai elleni küzdelem mellett
elsősorban azt a belátást követeli meg, hogy minden menekültsorsban súlyos
emberi ínség nyilvánul meg. Ezt tudatosítani kell a kérdés parlamenti tárgyalá
sakor, s ennek a ténynek kell meghatároznia a nyilvános viták stílusát és tartal
mát az új törvények meghozataIának folyamán is. Legalábbis a keresztény bé
keetika sohasem tekinthet el attól, hogy erre a szempontra emlékeztessen.

Ha el akarjuk kerülni azt, hogy "a világ mint rémület" (Dieter Senghaas)
legyen a jövő perspektívánk, akkor persze sokkal többet kell tennünk annál,
mint amit eddigi fejtegetéseink tudatosíthattak. Föl kell vetnünk Hans Küng
nek a "világetosz"-ra vonatkozó javaslatát, s megvitamunk különböző szem
pontokból. Támogatnunk kell a vallások és a világnézetek párbeszédét egy
etikailag is megegyezésre képes nemzetközi rendnek legalább az alapelemei
ről. Tisztában kell lennünk egy ilyen vállalkozás határaival is. Ha éppen a
nem-demokratikus kormányok gyakran emlegetik azt az érvelést, hogy vé
gülis az állambiztonsági rendszerek is az állampolgárok védelmére jöttek
létre, garantálják tehát az ő jogaikat, akkor fennáll az a veszély, hogy az
emberi jogok elméletét a politikai gyakorlatban ad absurdum viszik.

A békeetikai fáradozásoktól ott remélhetünk sikert, ahol megpróbálják
meghatározni, hogy melyik elgondolás milyen elképzeléseket hordoz, s ho
gyan lehet rájuk válaszolni. A békétlenség antropológiai, kulturális és pszí
choszociális okainak tágas területére gondolok itt. Nem csupán elméleti je
lentősége volna annak, hogy rákérdezzünk az igazságos béke feltételeire, ha
nem - legalábbis közvetve, de azért nem hatástalanul - azokat kellene
ezáltal szolgálnunk, akiknek érdekében történik minden szociál-etikai meg
fontolás és szociálpolitikai meg karitatív-humanitárius elkötelezettség: azo
kat, akik egyébként az önkény és az erőszak védtelen áldozatai maradnak.

Furka Tamás fordttása
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