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A mianmari 
katonai rendszer kiépülése 
és jellemzõi (1988–2009)

Mióta a történelmi Burma 1948. január 4-
én, Burmai Unió néven elnyerte független-
ségét brit gyarmatosítóitól, napjainkig ösz-
szesen 12 évig állt olyan kormány az or-
szág élén, mely többé-kevésbé civilnek
volt tekinthetõ. Ennek az adatnak a birto-
kában aligha meglepõ az a megállapítás,
hogy a burmánok szuverén politikai fejlõ-
dését alapjaiban határozta meg a fegyve-
res erõk, az úgynevezett Tatmadaw min-
den más intézményt maga mögé utasító
túlhatalma, melynek nyomán az állam- és
nemzetépítés a hadsereg dominanciája
mellett ment végbe. A jelenség magyará-
zatánál a szakértõi elemzések többnyire a
következõ tényezõkre szokták felhívni a fi-
gyelmet. Egyrészt az ország függetlenné

válásának elõzményeként, az Antifasiszta
Népi Szabadságliga vezetésével, 1945
márciusától a burmaiak fegyveres szabad-
ságharcot vívtak a második világháború
során területeiket megszálló japánokkal
szemben, amelynek eredményeképpen
április 30-án Rangunt is visszafoglalták. 
E küzdelem vezéralakjai, köztük a mai de-
mokratikus erõk ikonjának és a független-
ség mártírsorsú atyjának számító Aung
Szan, a kormányt 1962-ig vezetõ U Nu, de
a szocialista Ne Vin is a szuverén állam
politikai elitjének prominensei, a „nemzeti”
ügy hõsei lettek. Elõéletükbõl adódó ter-
mészetes összefonódásuk azonban to-
vábbra is megmaradt a fegyveres erõkkel,
mely legitimációját szintén a függetlenség
elnyerésében játszott szerepére alapozta. 

Másrészt e szerepkör az 1948-at követõ
évtizedekben sem szûkülhetett, mivel a
hadsereg – hasonlóan több más harmadik
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Háda Béla

Két választás Mianmarban – a katonai
diktatúra húsz esztendeje

Mianmar napjaink európai embere számára távoli és kevésbé ismert or-
szág, melyrõl csak idõnként bukkannak fel a hírlapok hasábjain több-
nyire nehezen értelmezhetõ információk. Jóllehet, a térség kapcsán
nyilatkozó szakértõk és politikai vezetõk világszerte az egyik legproblé-
másabb ázsiai országként jellemzik, legalábbis ami az intézményrend-
szer mûködõképességét, a társadalom kohézióját és a fennálló nem-
zetközi rendszerbe való beilleszkedését illeti, részletesebb elemzésre
azonban még viszonylag kevesen vállalkoznak közülük. E tanulmány a
dél-ázsiai államot immár két évtizede uraló katonai diktatúra kiépülését,
politikáját és stratégiai kapcsolatait elemzi. Témánk különös aktualitá-
sát pedig az adja, hogy Mianmar idén újabb belpolitikai vízválasztóhoz
érkezett: a hivatalos bejelentés szerint húsz év elteltével, 2010. novem-
ber 7-én általános törvényhozási választásokat tartanak, mely várható-
an színvallásra készteti majd a kormányzó tábornoki juntát, következ-
ményei pedig megvilágítják a társadalom jövõbeli esélyeit a változásra.
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világbeli államhoz – az ország soknemze-
tiségû, megannyi ellentéttõl szabdalt tár-
sadalmában a legintaktabb és legszilár-
dabb intézményének bizonyult, melyre rá-
adásul az elmúlt évtizedek polgárháborús
periódusaiban csak további feladatok há-
rultak. Burmában ugyanis 1948 óta több
mint harminc kisebb-nagyobb, fõként etni-
kai alapon szervezõdõ fegyveres csoport
harcolt a központi kormányzattal szemben,
melyek ciklikus jelleggel vonták ellenõrzé-
sük alá az ország meghatározóan nemze-
tiségek által lakott periférikus térségeit. Az
elsõ ilyen belháborús idõszak a Burmai
Kommunista Párt 1948 márciusában kirob-
bantott fegyveres felkelésével vette kezde-
tét, lezárulását pedig 1958. október 29-re
datálhatjuk. Utóbbi idõpontnak témánk
szempontjából azért van különös jelentõ-
sége, mert ekkor állt fel U Ne Vin vezetésé-
vel az elsõ katonai kormány az országban.
Ez mindössze ügyvivõi feladatokat vállalt,
és miután két év alatt helyreállította a belsõ
rendet, még lehetõvé tette a „demokrati-
kus” intézmények további mûködését. 

Végezetül a fegyveres erõk pozícióit
megalapozó tényezõk között számításba
kell vennünk a burmai szocializmus kiépü-
lésének és megszilárdulásának körülmé-
nyeit is. E rövid intermezzót követõen,
1962. március 2-án ugyanis a burmai had-
sereg Ne Vin vezetésével újra magához ra-
gadta a hatalmat, és az államszocializmus
programjának megfogalmazásával új
irányt szabott az ország fejlõdésének. Ettõl
kezdve a fegyveres erõk direkt vagy ke-
vésbé közvetlen eszközökkel, de mindvé-
gig ellenõrzést gyakoroltak a politikai fo-
lyamatok felett. A katonai uralom kezdetét
tehát de facto a hatvanas évek elejétõl
számíthatjuk, a jelenleg fennálló kurzus
azonban jóval késõbb, az 1980–1990-es
évek fordulóján, a rendszerváltás folyama-
tának reflexiójaként született. Érdemes

megjegyeznünk, hogy a szocializmus Bur-
mában – megannyi más fejletlen ország-
hoz hasonlóan – alapvetõen egy erõteljes
modernizációs törekvést képviselt, mely
progresszív célokkal próbálta ellensúlyoz-
ni az érzékelhetõ demokratikus deficitet.
Az ország ipari kapacitásainak fejlesztésé-
ben és a külföldi, illetve hozzájuk kötõdõ
tõketulajdonosoktól való függés oldásá-
ban el is ért bizonyos eredményeket.
A nyolcvanas évek végére azonban az ál-
lampártnak, a Burmai Szocialista Program
Pártjának (BSPP) és magának Ne Vin fõtit-
kárnak is szembe kellett néznie a rendszer
erodálódásával, melyet a hibás, társadalmi
feszültségeket gerjesztõ politikai döntések
nyomán felszínre törõ lakossági ellenállás
csak még érzékelhetõbbé tett. 

Ez az idõszak egyben a második nagy
polgárháborús ciklust vezette be az unió
nemzetiségi országrészeiben. 1988-ban
tömeges zavargások törtek ki az ország-
ban, melyek alapjaiban rengették meg a
kormányzat pozícióit. Burma erõsen indivi-
dualizált politikai kultúrájában Ne Vin veze-
tõ szerepe évtizedekig vitathatatlan volt,
de amikor távozott a hatalomból, egy olyan
szocialistának nevezett rendszer romjait
hagyta maga mögött, mely nem volt képes
érdemben védekezni a társadalmi mozgal-
makkal szemben. Az ingatag belpolitikai
helyzetben az addig taktikusan háttérbe
húzódó, ám belsõ kohézióját hatékonyan
õrzõ Tatmadaw vezérkara nyílt fellépésre
szánta el magát, és 1988. szeptember 18-
án magához ragadta a hatalmat. Az orszá-
got napjainkban jellemzõ közjogi állapotok
kialakulását közvetlenül ettõl az aktustól
követhetjük nyomon.

A hadsereg természetesen – hangsúlyoz-
va a kényszerintézkedéseinek átmeneti jel-
legét – a politikai rend és a közállapotok
helyreállításának szándékával magyarázta a
puccsot. A katonai repressziónak és a rög-
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tönítélõ bíróságok tevékenységének az év
végéig becslések szerint mintegy tízezren
estek áldozatul. A közigazgatás ellenõrzé-
sére a katonák felállították az Állami Törvé-
nyesség és Rend Helyreállításának Taná-
csát (SLORC), mely feloszlatta a parlament
funkcióit betöltõ Népi Gyûlést (Pyithu
Hluttaw), és felfüggesztette a hatályos
(1974-es) alkotmányt is. Ezzel párhuzamo-
san azonban a rend megszilárdulását köve-
tõen többpárti választásokat ígért. 

Mint láttuk, az ország életében már volt
egy hasonló idõszak a hatvanas évek leg-
elején, ezért elviekben nem volt kizárt egy
ilyen forgatókönyv. Gyakorlatilag azonban –
bár az ideiglenességet sugallta – a SLORC
a katonai kormányzat intézményes konszo-
lidációjára törekedett. Ennek keretében a
falvak szintjéig építette ki adminisztratív
struktúráját, melyben a katonai körzetek pa-
rancsnokai – mind a hét szövetségi államra
és hét tartományra kiterjedõen – szinte min-
den helyi ügyben illetékességet kaptak.
A kis diktátorok így létrejött hierarchikus
rendszere biztosította a katonai elit politikai
érdekeinek érvényesülését minden olyan
térségben, ahol az államhatalom tartósan
meg tudta vetni a lábát. Ez utóbbi szem-
pontból különösen a nemzetiségi területek
számítottak problematikusnak. 

A katonai junta napjainkig a regionális
parancsnokságokon keresztül látja el a te-
rületi szintû igazgatási feladatokat. Ezek
politikailag jól integráltak a központi kor-
mányzattal, de egyes precedenseken ke-
resztül megfigyelhetõ egyfajta korlátozott
autonómiájuk is a helyi ügyek rendezésé-
nél. A mon, shan, nága, karén és egyéb ki-
sebbségi népcsoportoknak tett gesztus-
ként a SLORC 1989 júliusában az ország
nevét a történelmi Burmáról Mianmarra
változtatta. A névváltozást az ENSZ elis-
merte, de számos nyugati ország diplomá-
ciája – tiltakozásul a diktatúra intézkedése-

ivel szemben – máig a régi elnevezést
használja. Ezzel párhuzamosan azonban
megindult a hadsereg benyomulása azok-
ba a régiókba, melyet e nemzetiségek
fegyveres csoportjai ellenõriztek. 

Korábbi vállalására hivatkozva a katonai
kormányzat 1989 februárjában meghirdet-
te, majd – nem kis meglepetést okozva az
elemzõknek – 1990 májusában meg is tar-
totta a többpárti választásokat. A lépés
hátterében többféle motivációt is felfedez-
hetünk. Egyrészt az országnak szánt nyu-
gati segélyeket a puccsot követõen visz-
szatartották. Azzal, hogy látszólag hitet tet-
tek a demokratikus fejlõdés mellett, megkí-
sérelhették elérni a segélyezés újraindítá-
sát. Emellett meg kell jegyeznünk, hogy a
választási procedúra látszólag nem hordo-
zott komoly kockázatot a rohamosan szer-
vezõdõ új hatalmi elit számára. 

Ma már világos: a tábornoki kar meg volt
gyõzõdve arról, hogy a támogatásával a
BSPP-bõl létrejött Nemzeti Egység Pártjá-
nak (NUP) nem akad majd esélyes kihívó-
ja. Az új tömörülés ugyanis megörökölte az
egykori állampárt kapcsolatrendszerét és
intézményi infrastruktúráját, melyek segít-
ségével a legszervezettebbnek tûnt a bel-
politikai arénában. A hadsereg tehát jog-
gal számíthatott arra, hogy át tudja mente-
ni a hatalmát a választások utáni idõszak-
ra is, mégpedig a demokratikus normák
látszólagos tiszteletben tartása mellett. Ez-
zel szemben a májusi választás a SLORC-
kal szembeni bizalmi szavazássá vált a la-
kosság szemében, ami meglepetésre egy
ellenzéki tömörülés, a Daw Aung Szan Szu
Kji (Aung Szan leánya) vezette Nemzeti Li-
ga a Demokráciáért (NLD) átütõ sikerét
hozta. A Liga a voksok 52,9%-ának meg-
szerzésével a nemzetgyûlés 485 helyébõl
392-t foglalhatott el. A Nemzeti Egység
Pártja mindössze 25%-os eredményt ért el,
ami alapvetõ változásokat, valódi rend-
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szerváltást jelzett elõre. A SLORC – szem-
besülve várakozásainak meghiúsulásával
– erre válaszul bejelentette, hogy a válasz-
tások nem valódi parlamentet hoztak létre,
hanem mindössze egy olyan testületet,
melynek mandátuma egy új alkotmány ki-
dolgozására terjed ki. Ezzel a kormányala-
kítás, a törvényhozás és a végrehajtás el-
lenõrzése egyaránt lehetetlenné vált a
gyõztes ellenzék számára, mely így egy
percig sem érezhette magáénak a hatal-
mat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a katonák
nem szándékoznak lemondani az ország
irányításáról, és gyakorlati tevékenységet
nem végzõ díszletnek tekintették a válasz-
tott nemzetgyûlést. További választásokat
pedig e sorok születéséig nem tartottak
Mianmarban.

A katonai diktatúra tehát az 1990-es év-
tõl kezdve egyértelmûen stabilizálódott,
ami együtt járt a politikai vezetés átalakítá-
sával. A vezetõ szervezetek (köztük a
SLORC) tagságát megfiatalították, zömmel
az ötvenes éveikben járó fõtisztekkel és tá-
bornokokkal töltötték fel. A hatalomkon-
centrációra jellemzõ, hogy lényegében
minden politikai szempontból fontos funk-
ciót tábornokok töltöttek be. A SLORC hi-
vatalosan 1997. november 15-én oszlott
fel, funkcióit pedig a gyakorlatilag belõle
létrehozott testület, a 19 tábornokból álló
Béke és Fejlõdés Tanácsa (SPDC) vette át.
Máig ez Mianmar államigazgatásának
csúcsszerve, az összes lényeges politikai
döntés itt születik, beleértve a fõ jogszabá-
lyokat is. Elnöke, az ország tényleges ve-
zetõje az a Than Shve rangidõs tábornok
lett, aki a SLORC-ot is vezette 1992 áprili-
sa, Sav Maung tábornok visszavonulása
óta, a pártállami korszakban pedig a BSPP
Végrehajtó Bizottságának is tagja volt.
Személye ezért sokak szemében világos
szimbóluma a rendszer kontinuitásának a
megelõzõ, szocialista korszakkal. Való

igaz, a mianmari politikai berendezkedés
ma a katonai-pretoriánus rezsimek és a
szocialista modellek sajátos ötvözetének
mutatkozik. Gazdasági téren azonban a
kettõs gazdaság (kizárólagos állami tulaj-
don bizonyos szektorokban, míg másutt
magánbefektetések fogadása) kiépítésén
keresztül reformtörekvéseket is mutat. Az
SPDC megalakulásával a kormány szere-
pe csökkent, de a miniszterelnöki és a mi-
niszteri pozíciók többségét itt is katonák
foglalják el.

Jóllehet a katonai elit – már a testület jel-
legének megfelelõen is – kívülrõl egysé-
gesnek és zártnak tûnt, még a látszatát is
kerülve a gyengeségnek, az egyetértés
valójában a tábornokok körében sem volt
teljes a jövõt érintõ minden kérdésben. Kü-
lönösen nem az ország nemzetközi kap-
csolatait, ezek közül is fõként a Kínai Nép-
köztársasághoz fûzõdõ stratégiai fontos-
ságú viszonyt illetõen. E vonatkozásban
két karakteres frakciót különíthetünk el kö-
reikben, melyek a fegyveres erõk két leg-
befolyásosabb szakmai csoportja, a szá-
razföldi erõk (az úgynevezett „keményvo-
nalasok”) és a titkosszolgálat vezetõi
(„pragmatisták”) köré tömörülnek. Elõbbi
Maung Aye, míg utóbbi Khin Nyunt tábor-
nok vezetésével kísérelte meg befolyásolni
az SPDC politikáját. 

A két frakció nézetei között fennálló kü-
lönbség röviden úgy összegezhetõ, hogy
míg a keményvonalasok – ellenezve a túl-
zott katonai függést Kínától – nagyobb
hangsúlyt fektettek az ország minél telje-
sebb körû szuverenitásának biztosítására
és a térség nagyhatalmai közötti egyensú-
lyozásra, addig a pragmatisták a pekingi
kapcsolatokat tekintették elsõdlegesnek,
mert ebben látták a rezsim nemzetközi kon-
szolidációjának és hosszabb távú fennma-
radásának feltételét. Khin Nyunt Kína-
pártiságában persze minden bizonnyal kí-
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nai származása is közrejátszott. Emellett a
pragmatisták a kétezres évek elsõ felére
hajlamosnak mutatkoztak a rendszer korlá-
tozott liberalizációjára, mely végül a szakí-
tási pontot jelentette a két tömörülés között.
Az SPDC megalakulásakor azonban még
egyensúlyban volt a két frakció, ami a tes-
tület elnökének kedvezett. Az egyébként a
keményvonalasokhoz közel álló Than Shve
sokak szerint éppen annak köszönhette
pozícióját, hogy rendre sikerrel közvetített e
két csoport között. 2004-tõl kezdve azon-
ban a titkosszolgálati frakció némileg hát-
térbe szorult, Khin Nyunt októbertõl Soe Vin
váltotta a miniszterelnöki székben. Nyunt
bukásának hátterében az elnökkel fennálló
nézeteltérései húzódtak. A burmai katonai
elit az állam, a kormány és a hadsereg ab-
szolút egységét szinte dogmaként kezeli,
és nemigen hajlandó elismerni a különvéle-
mények létjogosultságát. A miniszterelnök
ezzel szemben hajlamosnak mutatkozott
rugalmasabban kezelni az ellenzék de-
mokratizáló törekvéseit és Aung Szan Szu
Kji lehetséges szerepét, míg az elnök halla-
ni sem akart semmi hasonlóról. 

A hatalmi átrendezõdés természetesen
összekötõdött a titkosszolgálati körök had-
seregen belüli befolyásának megnyirbálásá-
val. Mianmarban az elmúlt húsz esztendõ-
ben a korrupció vádja hagyományosan a
belsõ hatalmi küzdelmek és a politikai leszá-
molás eszköze lett. Mikor Nyuntnak 2005-
ben ezzel kellett szembenéznie, melyért 44
év börtönbüntetésre ítélték, világossá vált,
hogy a pragmatisták egyelõre veszítettek.
Than Shve azóta – megerõsítve pozícióját –
a titkosszolgálatoknak is az élére állt, Maung
Aye pedig máig a SPDC alelnöke. 

A megszilárduló rezsimnek a vezetõk ri-
valizálása mellett azonban egyéb belsõ és
külsõ kihívásokkal is szembe kellett néznie
az elmúlt két évtizedben, melyek egyrészt
meghatározták Mianmar jelenlegi pozícióját

a nemzetközi rendszerben, másrészt kijelöl-
ték a belpolitikai fejlõdés lehetséges útjait.

A nemzeti ideológia 
és a rendszer ellenzéke

A katonai diktatúra tevékenységének poli-
tológiai értelmezésénél viszonylag ritkán
találkozunk a modernizáció és nemzetépí-
tés kérdéskörével, noha e probléma végig-
kíséri Burma/Mianmar posztkolonizációs
történelmét. Mint érintettük, a szocialista
kurzusnak is megvolt a maga programja a
társadalom problémáinak kezelésére,
amelyeknek kihívása elõl a jelenlegi rezsim
sem térhetett ki. 

Napjainkban a mianmari nemzeti ideoló-
gia a területi nacionalizmus elvén nyug-
szik, s ennek értelmében hivatalos meg-
nyilvánulásaiban a kormányzat a burmá-
nokon kívül az ország minden egyéb etni-
kai csoporthoz tartozó állampolgárát is a
nemzet részének tekinti. A nemzetépítés-
nek ez a modellje magától értetõdõen az
ország multietnikus jellegébõl adódik. Az
Indiai Nemzeti Kongresszus felfogásához
hasonlóan Burmában is ezzel az alapelv-
vel igyekeztek biztosítani a politikai közös-
séget a nyelvi (sino-tibeti, ausztroázsiai és
thai nyelvek) és kulturális (buddhisták, ke-
resztények, természetvallások hívei) érte-
lemben egyaránt  nagy különbségeket mu-
tató népcsoportok között. Indiával ellentét-
ben azonban itt van egy történelmileg és
létszámarányát tekintve egyaránt domi-
náns etnikum, a társadalom 70%-át kitevõ
burmánok (más néven bamarok), akik
azonban csak az ország területének nagy-
jából felén alkotnak egyértelmû többséget.
Mellettük még hét nagyobb lélekszámú
nemzetiség („nemzetfajta”) településterü-
lete rendelkezik szövetségi állami státus-
sal az unión belül. Ezek a Kacsin, a Shan,
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a Mon, a Kajah, a Karén, a Csin és a Rakini
államok. Az ország nevének Mianmarra
változtatása 1989-ben éppen azt a célt
szolgálta, hogy oldja az unió „nemzetálla-
mi” jellegét, és – elfedve a burmánok pri-
mátusát – szimbolizálja a katonai junta
nemzetpolitikáját. E politika az alapelvek
síkján három fõ célt, úgynevezett „nemzeti
ügyet” határoz meg. Ezek az unió egysé-
ge, a társadalom nemzeti egysége és szo-
lidaritása, s végül a nemzeti szuverenitás
megõrzése. Mindezen belül természete-
sen további szociális, politikai és gazdasá-
gi célok is megfogalmazódnak. A három
nemzeti ügybõl vezethetõ le a rezsim nem-
zetbiztonsági ideológiája is, mely a dikta-
túrák régóta ismert törekvéseinek megfele-
lõen összeköti az állam biztonságának kér-
dését a rendszer és a vele összeforrott
Tatmadaw érdekeivel. 

A fegyveres erõk bizalmatlansága a civil
politikusokkal szemben történelmi tapaszta-
latokon alapszik, és behatárolja a demokra-
tizálódás lehetõségeit is. 1988 óta korábban
példa nélkül álló fejlesztés indult meg a
mianmari haderõben, melynek célja az ál-
lamapparátus ellenõrzése és a szervezet jö-
võbeni dominanciájának biztosítása. Ennek
érdekében fejlesztették a parancsnoki és in-
formációs kapacitásokat is, aminek köszön-
hetõen a hadsereg ma már nemcsak a pol-
gári ellenzékét tudja sakkban tartani, hanem
a belsõ felkelések kezelésére is vállalkozhat
a határtérségben. Ez utóbbinak a perma-
nens etnikai feszültségek kölcsönöznek kü-
lönös jelentõséget, melyek nagyobb fenye-
getést jelentenek a rendszer biztonságára
nézve, mint amit az NLD tevékenysége vagy
a nyugati szankciók bármikor jelenthettek.

Mint korábban utaltunk rá, Burma politikai
fejlõdésére függetlenségének elnyerése óta
sötét árnyékot vet a nemzetiségi politika – és
ezzel összefüggésben a nemzetépítés – lát-
ható kudarca. Egyetérthetünk azzal az in-

terpretációval, hogy míg a polgári-demokra-
tikus ellenzék a pártállami rendszer végórái-
ban született, addig az „etnikai ellenzék” lé-
nyegében egyidõs a független állammal.
Túlzásnak tekinthetjük viszont azokat az oly-
kor a szakirodalomban is megjelenõ állításo-
kat, miszerint Mianmar egyike lenne a Föld
etnikailag leginkább sokszínû államainak.
Tény, hogy tágabb környezetében több
olyan ország is létezik, melynek nemzetiségi
térképe sokkalta bonyolultabb. 

Napjainkban a belsõ konfliktusok dinami-
kájáért Mianmar esetében nem annyira a la-
kossági csoportok közötti kezelhetetlen kul-
turális és etnikai különbségeket okolhatjuk,
hanem sokkal inkább a burmán dominanci-
ájú, hierarchizált, a központi parancsuralmi
irányítást favorizáló katonai kormányzat és a
belsõ önkormányzati hatáskörre törekvõ, s
ennek érdekében nem ritkán erõsen demok-
ráciapárti és ellenzéki érzelmû nemzetiségi
elitek közötti alapvetõ politikai ellentéteket.
A demokratikus elkötelezõdés persze legin-
kább annak tudható be, hogy a hadsereg
uralta kormányok megannyi megszegett
ígérete mellett a nemzetiségek az ilyen típu-
sú kibontakozástól remélik önigazgatási jo-
gaik érvényesülését. 

A nemzetiségi fegyveres frakciók napja-
inkban az ország északi és keleti harma-
dán, fõként a Shan, Kacsin, Kajah és Karén
államok területein rendezkedtek be. A ki-
sebb-nagyobb csoportok hozzávetõleges
száma 2009-ben 25 volt, a kötelékükben te-
vékenykedõ fegyveresek száma általában
néhány ezer fõben határozható meg. Mind-
ez természetesen összevethetetlen a mint-
egy 450 000 fõs békelétszámú Tatmadaw-
val, mely az utóbbi két évtizedben technikai
és infrastrukturális fejlesztésekkel nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy fel tudjon vo-
nulni a korábban nehezen ellenõrizhetõ ré-
giókban is. Mindemellett a kisebbségek
belsõ politikai megosztottsága is gyengíti a
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szervezeteiket, melyet csak súlyosbít az a
paradox vonásuk, hogy a demokrácia szor-
galmazása ellenére a tömegekkel eléggé
lazák a kapcsolataik. Ebben természetesen
közrejátszik az is, hogy általában õket is
erõs, katonai jellegû hierarchizálódás jel-
lemzi, ami nemigen enged teret az alulról jö-
võ kezdeményezéseknek. 

Mint láthatjuk, ebben a tekintetben a kato-
nai kormányzat és a nemzetiségi frakciók
politikai kultúrájában nincs számottevõ kü-
lönbség, a stratégiai célok tekintetében vi-
szont alapvetõ érdekellentét áll fenn közöt-
tük. A Tatmadaw az elmúlt másfél évtizedben
számos hadmûveletet hajtott végre a felkelõk
ellen, ezek következményei azonban máig
nem tisztázhatók teljes pontossággal.
A részben a túlélõk beszámolóira és a kör-
nyezõ országok adataira alapozott becslé-
sek szerint ez idõ alatt elpusztult mintegy
2500 falu, és milliós menekülthullám indult
meg India, Kína, Banglades és Thaiföld felé. 

Az immár a régió biztonságát is veszé-
lyeztetõ helyzet kezelését a kormányzat
napjainkban úgynevezett tûzszüneti meg-
állapodásokkal kísérli meg, melyek az
„egy ország, egy hadsereg” elv értelmé-
ben bevonnák a nemzetiségi fegyveres
csoportokat az állam ellenõrzése alá, még-
pedig oly módon, hogy határõr alakulato-
kat szerveznek belõlük. Noha korántsem
minden szervezet mutat hajlandóságot a
megállapodásra, ez a forgatókönyv mégis
vezetett részleges eredményekre. Keleten
ezen az alapon sikerült például fegyver-
nyugvást elérni a mintegy 4500 harcossal
operáló Mianmar Nemzeti Demokratikus
Szövetség Hadseregével, de – egyebek
mellett – a Pa-O Nemzeti Szervezet is kész
leépíteni fegyveres apparátusát, és politi-
kai pártként folytatni tevékenységét. E
megállapodások (és mûködésük) elõfelté-
tele azonban a mihamarabbi választások
és az alkotmányos/demokratikus fejlõdés

ígérete. Amennyiben ez 2010-ben meghiú-
sul, a tûzszüneti megállapodások alapjai is
megszûnnek. 

A polgári ellenzék elnyomása a világ más
pontjairól is jól ismert módszerek szerint
zajlik: a nyilvánosság fórumainak szûkíté-
sével, letartóztatások és bírósági eljárások
sorával igyekeznek bomlasztani sorait, oly-
kor nem is teljesen sikertelenül. Az ellenzék
részérõl az ezredfordulóra kétségkívül
megfigyelhetõ volt egyfajta „kifáradás”,
melyet a rezsim nem enyhülõ nyomása és
a vezetõk tartós háttérbe szorítása eredmé-
nyezett. Maga az 1991-ben Nobel-békedíj-
jal kitüntetett Aung Szan Szu Kji az elmúlt
húsz esztendõbõl tizennégyet fogságban
vagy házi õrizetben töltött. A Nemzeti Liga
a Demokráciáért továbbra is az ellenzéki
mozgalmak ernyõszervezetének szerepét
tölti be, és bár a legjelentõsebb intézmény
e kategóriában, politikáját korántsem kíséri
teljes egyetértés az oppozíció oldalán. A
mianmari ellenzék soraira ugyanis szintén
jellemzõ az eszmei heterogenitás, hiszen
olyan, egymástól ideológiailag gyakran tá-
vol helyezkedõ csoportokat foglal magába,
mint a polgári demokraták, kommunisták,
vallási csoportok, vagy az 1988-as diáktün-
tetések radikálisai. Azonban e megosztott-
ság dacára is érzékelhetõ problémát jelen-
tett az ellenzék – nem mellesleg annak kül-
földi szervezetein (például az emigráció-
ban mûködõ Burmai Unió Nemzeti Koalíci-
ós Kormányán) keresztül kifejtett – tevé-
kenysége, különösen az ország nemzetkö-
zi kapcsolatai szempontjából. 

A szembenállás megállapodásos rende-
zésére az ezredforduló éveiben több kísér-
let is történt a pragmatisták vezetésével,
különösen a hozzájuk kötõdõ Stratégiai Ta-
nulmányok Irodáján (OSS) keresztül. Érde-
mi eredmények azonban a titkosszolgálati
frakció fentebb részletezett háttérbe szo-
rulása miatt nem születhettek. Arra, hogy a
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demokratikus erõknek a keményvonalasok
minden averziója ellenére bizonyos mérté-
kig engedni kell, végül a 2007 õszén kirob-
bant „Sáfrány Forradalom” világított rá,
mely amellett, hogy újra ráirányította a
nemzetközi figyelmet a mianmari diktatúra
módszereire, megadta a lélektani lökést a
2008-as alkotmányozási folyamathoz is.  

Óriások között

Mianmar kül- és biztonságpolitikai környe-
zetét a rezsim berendezkedésébõl adódó
tényezõk mellett alapjaiban határozza meg
az ország szomszédsága a jelenkori nem-
zetközi rendszer két dinamikusan feltörek-
võ hatalmával, Indiával és Kínával. A bur-
mai államterület a történelem során a dél-
nyugat-kínai és dél-ázsiai területek közötti
kereskedelmi és katonai mozgások fõ tere-
pének számított, geostratégiai jelentõsége
pedig, melyet három nagy térség közötti
összekötõ szerepe biztosít, a jelenkorra
sem halványult el. 

Mianmar az elmúlt két évtized során –
kapcsolódva Kína és India hatalmi politiká-
jának fejlõdéséhez – mind Peking, mind Új-
delhi szempontjából rendkívüli módon fel-
értékelõdött. Utóbbi elsõsorban a kínai
stratégiai bekerítés megakadályozása, va-
lamint délkelet-ázsiai pozícióinak fejleszté-
se érdekében törekszik szorosabbra fûzni
a Rangunnal fenntartott kapcsolatait. Az in-
diai partnerség a katonai junta keményvo-
nalas frakciója szemében különösen kívá-
natos, mert a két ázsiai óriás hatalmi épít-
kezésének regionális fejleményei komolyan
próbára teszik a délkelet-ázsiai államnak a
„nemzeti ügyekben” megfogalmazott szu-
verenitás-törekvéseit. Az északnyugati
szomszéd ebben a helyzetben a kiegyen-
súlyozó erõ szerepét töltheti be. Indiai rész-
rõl a délkeleti szomszéddal fenntartott kap-

csolatok általánosságban gyakorlatias
szempontoknak vannak alárendelve, me-
lyek a külföldi elvárások dacára sem függe-
nek igazán a politikai kultúra különbözõsé-
gétõl vagy a nemzetközi szankciópolitika
szellemétõl. Az elmúlt évtizedben több ma-
gas szintû találkozót is rendeztek a két or-
szág vezetõi között, melyek napirendjén fõ-
ként gazdasági és biztonság-/védelempoli-
tikai kérdések szerepeltek. 2004-ben maga
Than Shve is Újdelhibe látogatott, melyet
Abdul Kalam indiai köztársasági elnök
2006-ban viszonzott. A katonai vezetõk ta-
lálkozói pedig rendszeresek, s ezt az is ins-
pirálja, hogy India számít Mianmar támoga-
tására az északkeleti tagállamaiban tevé-
kenykedõ szakadár felkelõ csoportokkal
szemben. Errõl a két ország 2003–2004-
ben egyezményeket is aláírt. 

India érdekelt délkeleti szomszédjának
földgázkutatásaiban is, mivel diverzifikálni
akarja beszerzési forrásait, és (Banglades-
sel együtt) legalább részbeni alternatívát
kíván biztosítani a közel-keleti szállításokkal
szemben. Az energiaszektorban megbúvó
lehetõségekért azonban éles küzdelem
bontakozott ki az indiai és kínai vállalatok
között. Ennek szemléletes példája volt a
kétezres években a Rakini-parton fekvõ
gázmezõk kiaknázási joga körül kialakult
vita, amelyet csak mélyített a ranguni kor-
mány kétarcú politikája. Az ügylet sorsa a
külsõ szemlélõ számára is megvilágította a
Mianmarban folyó stratégiai helyezkedést,
melynek közegében India számára az elsõ
számú kihívássá a kínai befolyás gyors he-
lyi növekedése lépett elõ. Ezt, valamint az
együttmûködésnek a mianmari társada-
lomra gyakorolt hatásait értékelve Újdelhi
az utóbbi években (különösen a fegyverel-
adások terén) csökkentette a katonai re-
zsim támogatását, és nyitottabbá vált a
nyugati szempontok és a polgári ellenzék
irányába. E változás igen pozitív vissz-
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hangra lelt, különösen a meghatározóan In-
dia-barát demokratikus ellenzék soraiban.
Kevésbé lelkes viszont az indiai külpolitikai
gondolkodók azon csoportja, amely a
„Mianmar-kártyában” olyan eszközt lát, me-
lyet feltétlenül ki kell játszani a Pekinggel
folytatott stratégiai játszmában.

Kína Mianmar-politikáját komoly és messzi-
re tekintõ geostratégiai számítások határoz-
zák meg. Ezek értelmében Peking egyrészt
megkísérli megakadályozni, hogy kis szom-
szédjának területét idegen hatalmak hasz-
nálják fel bázisul egy olyan politika kibonta-
koztatása érdekében, mely veszélyeztetheti
az ország hatalmi érdekeit.  Ebben a tekintet-
ben India vagy (valószínûtlenebb esetben)
az Egyesült Államok térnyerése egyaránt
nem kívánatos. Már a fentiekbõl is egyértel-
mû tehát, hogy a nyugati ihletésû nemzetkö-
zi szankciók dacára a mianmari rendszer
nem szigetelõdött el teljesen. Kína számára
emellett az Indiai-óceán vizeire való kijutás,
illetve az itt vezetõ tengeri útvonalak ellenõr-
zése szempontjából is kitüntetett szerepe
van a mianmari kapcsolatoknak. 

A távol-keleti nagyhatalom 21. századi ha-
talmi építkezésének egyik kulcskérdése az
energiabiztonság problémájához kötõdik. A
kínai energiahordozó-import egyre növekvõ
hányada a Közel-Keletrõl az Indiai-óceán
északi vizein keresztül érkezik az ország te-
rületére, éppen azon a térségen át, melyben
a leglátványosabb az indiai hatalmi politika
expanziója. A 2020-as évek végéig Kína kõ-
olajigényének várhatóan mintegy 80%-át,
földgázfelhasználásának pedig nagyjából
40%-át fogja importból fedezni, amelynek
túlnyomó része az említett útvonalakon ke-
resztül biztosítható. Mivel azonban Kínának
nincs közvetlen kijárata az Indiai-óceánra, it-
teni stratégiai érdekeinek biztosítása csak
helyi szövetségeseinek bevonásával lehet-
séges. Ennek a szituációnak lett az egyik
nyertese Mianmar, amely a Bengáli-öböl és

az Andamán-tenger partvidékének hosszú
sávján Sittwe városától Tenasserimig rendel-
kezik olyan infrastrukturális lehetõségekkel,
melyek a pekingi ambíciók szempontjából is
értékkel bírnak. Az 1990-es évtized dereká-
tól már mûködik a kínai megfigyelõ és kom-
munikációs állomás a Kókusz-szigeteken,
mindössze 30 mérföldre az Indiához tartozó
Andamán-szigetektõl, mellyel a Malaka-szo-
ros tengeri forgalmát és az indiai Nicobar
flotta mozgását igyekeznek szemmel tartani. 

A Kínába irányuló szállítmányok tengeri
útjának lerövidítése és a helyi támaszpon-
tok biztosítása napjainkban a pekingi Mian-
mar-politika egyik sikeres fejezetének tekint-
hetõ, melyet a folyami és szárazföldi áru-
szállítást kombináló Irrawaddy-korridor
vagy a Tenasserim-partra, Kawthaungba
tervezett kikötõi beruházások jeleznek.
Ezekkel összefüggésben Kína az utóbbi
években jelentõs közúti és vasúti fejleszté-
sekbe invesztált. Mindennek persze elõfel-
tétele a katonai junta fogadókészsége is,
mely a pragmatisták háttérbe szorulása el-
lenére is kitart a kínai partnerség mellett. Az
okokat nem kell sokáig keresnünk. Elég, ha
felidézzük, hogy Kína máig a délkelet-ázsi-
ai ország elsõ számú kereskedelmi partne-
re és külföldi befektetõje, amelytõl ráadásul
a Tatmadaw haditechnikai eszközeinek és
felszerelésének oroszlánrésze is származik.
A katonai szállítások és beruházások értéke
napjainkra elérte a hárommilliárd dollárt. 

A mindkét ország szemszögébõl alapve-
tõen pragmatikus alapokon nyugvó szö-
vetség hathatósan járult hozzá ahhoz,
hogy a mianmari rendszer sikeresen da-
coljon a nyugati szankciókkal és az elszi-
getelésére tett erõfeszítésekkel. Az érem-
nek azonban itt is két oldala van: A kínai
befolyás terjedése a stratégiai elõnyök da-
cára is biztonságpolitikai aggodalmak for-
rása a mianmari tábornokok körében, akik
egyaránt kockázatot látnak az országba
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települt kínai állampolgárokban, az észak-
keleti határtérségben terjedõ kínai befo-
lyásban, illetve a nemzetiségi csoportok és
a kínaiak között alakuló kapcsolatokban is.
Peking zsarolási potenciálja tehát óriási,
ami a külpolitikai mozgástér szélesítésére
ösztönzi a katonai kormányt.

Ennek egyik alapvetõ fontosságú állomá-
sát jelentette Mianmar csatlakozása az
ASEAN-hoz, melyre 1997-ben került sor.
A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
igen nyitottnak mutatkozott Rangun befoga-
dására. Ez mianmari részrõl lehetõséget biz-
tosított további tõkeimportra az ország gaz-
daságának nyitott szektoraiban, míg a másik
fél lehetõséget nyert a katonai junta politiká-
jának erõsebb befolyásolására, amely külö-
nösen Thaiföld szempontjából nézve tûnt kí-
vánatosnak. Napjainkban az ASEAN több
formában is igyekszik elõmozdítani a
mianmari közállapotok rendezõdését, a kor-
mányzat és az ellenzék párbeszédét.

Az Amerikai Egyesült Államok Mianmar-
politikája azonban kezdettõl fogva egyfajta
tehetetlenséget mutat, mely szorosan ösz-
szefügg a demokratikus elkötelezõdéssel
és a szankciópolitikával kapcsolatos ameri-
kai merevséggel. A katonai junta nemcsak
elkerülte a teljes nemzetközi elszigetelõ-
dést, de a kínai partnerségen keresztül
még arra is lehetõsége nyílt, hogy a jövõ-
ben támogassa a várhatóan egyre több te-
rületen Washington riválisává elõlépõ hata-
lom törekvéseit. Ez persze napjainkra azt is
maga után vonta, hogy az USA lehetõségei
még más hozzáállás esetén is igen korláto-
zottak lennének az országban, minthogy
Peking a fentebb vázolt stratégiai koncep-
ciója nyomán féltékenyen ügyel a helyi do-
minanciájára. Tény ugyanakkor, hogy az
országban virágzó kábítószer-elõállítás és 
-kereskedelem (melynek termékei legna-
gyobbrészt a nyugati fogyasztóknál lelnek
gazdára), valamint az emberi jogok semmi-

be vétele komoly gátjai a rezsim nyitottabb
kezelésének. A Mianmarral szemben sokat
hangoztatott biztonságpolitikai dilemmák is
ezen tényezõkhöz kötõdnek. A délkelet-
ázsiai kábítószer-alapanyag, elsõsorban az
ópium termelésének központja történelmi-
leg Burma, Thaiföld és Laosz zömmel törzsi
népcsoportok által lakott hármas határvidé-
ke, melyet „Aranyháromszögként” is emle-
gettek. Becslések szerint Afganisztán „elõ-
retöréséig” itt állították elõ a világ heroin-
kínálatának legnagyobb részét. Jóllehet, a
közállapotok (különösen a thaiföldi oldalon)
az utóbbi idõben sokat változtak, a mian-
mari kábítószer-elõállítás e keleti területe-
ken, valamint az északi országrészben to-
vábbra is virágzik. A fentiekbõl is világos,
hogy a termelés elsõsorban a nemzetiségi
vidékeken összpontosul, aminek következ-
tében nem egy fegyveres frakciónak is ez
biztosítja a tevékenységéhez szükséges
forrásokat. A velük szembeni kormányzati
fellépés pedig menekültek áradatát zúdítja
a környezõ térségekre, humanitárius ka-
tasztrófát idézve elõ. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a központi kormányzat reprezen-
tánsainak semmi közük nem lenne az
ópiátok terjesztéséhez, hiszen az gyakran
az állam által ellenõrzött csatornákon folyik.
E helyzet számottevõ javulására a közeljö-
võben aligha számíthatunk, ami várhatóan
az országgal szembeni nyugati hozzáállás
változásának is tartós akadálya marad.  

A „Sáfrány Forradalom” és 
az új alkotmány (2007–2010)

A 2007. év karakteres fordulatot hozott a
mianmari belpolitikában, melyet a kor-
mányzatra nehezedõ kettõs, külsõ és bel-
sõ tényezõk által egyaránt táplált nyomás
kényszerített ki. Még az év májusában 59
ázsiai állami vezetõ – a kontinens szinte
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valamennyi országának képviseletében –
levélben szólította fel Than Shvét, hogy bo-
csássa szabadon a politikai foglyokat, s
vegye fel a tárgyalásokat Szu Kji-val és az
ellenzék többi vezetõjével. Az üzenet az
aláírók impozáns sora dacára minden bi-
zonnyal aligha vezetett volna komolyabb
eredményekhez, ha a sokasodó gazdasá-
gi és szociális problémák nyomán a nyá-
ron nem robban ki a legjelentõsebb re-
zsimellenes megmozdulás, amit az ország
a szocializmus összeomlása óta átélt.

Augusztus 19-én a mianmari buddhista
egyház kolduló szerzetesei elutasították a
tábornokok adományait, ami a helyi kultú-
rában az áldás megtagadásának és a hí-
vek gyülekezetébõl való kitaszításnak a
szimbóluma. A buddhizmus, különösen an-
nak theraváda (öregek tana) irányzata a
burmán kultúra egyik alaptényezõje, és
mint ilyen, a legbefolyásosabb vallási cso-
port az országban. Az elkövetkezõ hóna-
pokban ezek a buddhista szerzetesek let-
tek az utcai megmozdulások hangadói, a
tüntetéssorozat a „sáfrány” jelzõt is az õ ru-
házatuk színérõl kapta. A papság lázadása
különösen annak tükrében volt kellemetlen,
hogy a rezsim a nemzeti egység erõsítésé-
nek szellemében 1992 óta támogatta a
buddhista hitéletet, amivel természetesen
saját legitimációját is erõsíteni igyekezett. 

A demonstráló szerzetesekhez napokon
belül tízezres tömegek csatlakoztak a leg-
különbözõbb foglakozási csoportok képvi-
seletében, ami rávilágított arra is, hogy a
rendszer elfogadottsága közel sem olyan
erõs, mint amilyennek a hivatalos állami
média propagálta. A tömeg természetesen
gazdasági és politikai reformokat sürge-
tett. Követeléseiket az árak ugrásszerû nö-
vekedése és az országban elharapódzó
ellátási és élelmezési problémák tették
igazán hangsúlyossá. Szeptember 24-én
már több mint 25 városban tartottak de-

monstrációkat, melyek közül nem hivatalos
becslés szerint csak a rangunin százezres
tömeg vett részt. Noha a megmozdulások
alapvetõen békések voltak, a kormányzat
a helyzet kezelése érdekében szinte kizá-
rólag karhatalmi eszközöket vett igénybe,
amit a nemzetközi közvélemény egyre
hangosabb tiltakozása kísért.

A helyzet különösen akkor vált kellemet-
lenné, amikor szeptember 27-én egy ötve-
nezres tüntetés feloszlatása során a kato-
nák nyolc polgárral egyetemben megölték
Kendzsi Nagaj japán újságírót is, akinek a
haláláról készült videofelvétel bejárta a vilá-
got. Végül október 25-én Aung Szan Szu Kji
és az SDPC-t képviselõ Aung Kji nem nyil-
vános tárgyalásokon cserélt véleményt a ki-
alakult helyzetrõl. A tömeges letartóztatások
és a papsággal szembeni eljárások azon-
ban súlyos feszültségeket gerjesztettek az
addig passzív társadalmi rétegekben is,
akik elõl a rezsimnek az egyre fokozódó kül-
földi nyomást sem sikerült teljesen elfednie. 

Elemzõi vélemények szerint a valódi forra-
dalomtól való félelem vezette a tábornoko-
kat arra, hogy leporolják és befejezzék az
ország 1993 óta készülõ új alkotmányát. Az
SPDC már 2003. augusztus 30-án megfo-
galmazott egy hét lépésbõl álló akciótervet,
melynek deklarált célja a demokratikus át-
alakulás lett volna, végrehajtását azonban
politikai visszaélések sora kísérte, melyek
kétségessé tették az eredményét. Az alkot-
mányozási folyamatot végül ennek az „úti-
tervnek” a keretébe illesztették bele. A tár-
sadalmi mozgalomnak tehát – elfojtása da-
cára is – sikerült részleges belpolitikai en-
gedményekre kényszeríteni a rendszert,
melynek mûködésére 2008-ban a Nargis-
ciklon pusztításai újfent ráirányították a kül-
föld figyelmét. Az alaptörvényrõl szóló
2008. májusi népszavazásnak a pártállami
korszakot idézõ, erõsen manipulált eredmé-
nye szerint a szavazáson megjelent a több,
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mint 27 millió választásra jogosult 98,1%-a,
akiknek a 92,4%-a az alkotmány elfogadá-
sa mellett voksolt. Az ilyen elõzmények mel-
lett hatályba lépett új alaptörvény 2010-re ír-
ta elõ a törvényhozási választások megtar-
tását. Ennek elõkészítéseként 2010. márci-
us 9-én az SPDC elfogadta a központi tör-
vényhozás két kamarájáról, a regionális és
tagállami parlamentekrõl, a pártok regiszt-
rációjáról és az Unió Választási Bizottságá-
ról szóló sarkalatos törvényeket. A demok-
ratikus normák érvényesüléséhez azonban
komoly kétségek fûzõdnek, minthogy a vá-
lasztások nyomán felálló parlamentek (az
ún. hluttaw-ok) tagjainak egynegyedét a
fegyveres erõk fõparancsnoka nevezheti ki.
Õk jelölik az elnököt vagy az egyik alelnököt
is. Emellett a belügy, a védelmi, a külügy és
a határtérség ügyeivel foglalkozó miniszte-
reknek aktív katonáknak kell lenniük. Az al-
kotmány módosításához pedig a parlament
tagjainak 75%-os jóváhagyása szükséges,
amely gyakorlatilag vétójogot biztosít a had-
seregnek ebben a folyamatban. A választá-
si törvény több megkötése pedig sok ellen-
zéki vezetõt kizár a részvételbõl. Ezen felté-

telek mellett az NLD és másik két vezetõ el-
lenzéki párt, a Mon Nemzeti Demokratikus
Front és az Arakán Liga a Demokráciáért
úgy határozott, hogy nem indul a választá-
sokon. Ezek a tömörülések 1990-ben
egyébként a parlamenti helyek 84%-át hó-
dították el. 

A szavazást végül – az elemzõket is
meglepve – 2010. november 7-re írták ki. A
jelenlegi feltételek mellett a felálló új tör-
vényhozás aligha fenyegetheti majd komo-
lyan a katonai elit pozícióit, és ez nem
pusztán az alkotmányos garanciáknak kö-
szönhetõ. A legnagyobb ellenzéki tömörü-
lések távolmaradásával ugyanis a junta ál-
tal támogatott Nemzeti Egység Pártja néz a
legjobb esélyekkel a megmérettetés elé.
Igaz, az 1990-es választás is tartogatott
meglepetéseket e tekintetben. A fentiek
nyomán is világos tehát, hogy a közeljövõ-
ben nemigen számíthatunk a Tatmadaw
egyedülálló belpolitikai pozícióinak meg-
rendülésére. A választások azonban mégis
egy lépést jelenthetnek a változás irányá-
ba, melynek minõségérõl csak késõbb al-
kothatunk képet.                                  
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