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Ausztráliában a Munkáspárt jó évtizedes
szünet után, 2007 végén nyert választáso-
kat, és a legtöbb területen szükségét érez-
te saját, az elõdöktõl lehetõleg látványosan
elütõ politikai arculat kialakításának. Kevin
Rudd miniszterelnökségének idõszaka kül-
és biztonságpolitikai értelemben is külön
fejezetet alkot, bár ez természetesen nem
jelenti azt, hogy az ausztrál biztonságpoli-
tikai gondolkodás vele kezdõdött vagy ért
volna véget. Rudd a vonatkozó idõszak-
ban karizmatikus vezetõje volt az ország-
nak, és nemcsak új kezdetet, hanem egy-
ben véget is jelent. A dinamikusan induló
és az elsõ években népszerûségi csúcso-
kat döntögetõ miniszterelnököt a Munkás-
párt belsõ puccsal váltotta le 2010 dere-
kán, hogy nagyobb eséllyel induljon harc-
ba a második ciklusra szóló választási
gyõzelemért. 

Klasszikus megközelítésû 
alapvetés

Az ausztrál biztonságpolitika legfrissebb,
munkáspárti fejezete azzal kezdõdött, hogy
Kevin Rudd miniszterelnök 2008. december

elején hosszú parlamenti felszólalásban fej-
tette ki Ausztrália nemzetbiztonsági meg-
fontolásait, és ezzel megtette az elsõ lépést
egy új, de legalábbis korszerûsített ausztrál
nemzetbiztonsági stratégia kidolgozása fe-
lé. A felszólalás aktív külpolitikát folytató kö-
zéphatalomként határozta meg Ausztráliát,
legfontosabb üzenetként pedig egy erõs,
biztonságos és igazságos ország képét
közvetítette a közvélemény felé. A kormány-
zati feladatok között hangsúlyosan említette
a hosszú távú gazdasági kihívások megfe-
lelõ kezelését, illetve a 21. század új kihívá-
saira, köztük a nemzetközi terrorizmus és az
éghajlatváltozás problémakörére adott ha-
tékony válaszok megtalálását. Nem hasz-
nálta ugyan az átfogó és az oszthatatlan
biztonság fogalmát, a fõ kihívások megha-
tározása és a válaszok keresése azonban
ezt a megközelítést sugallja.

Az ausztrál nemzetbiztonság alapelvei
értelemszerûen összhangban állnak az or-
szág külpolitikai céljaival, melyek közül a
legfontosabbak:

– az önálló képességek kifejlesztése a
nemzetbiztonság meghatározó területein;

– az Egyesült Államokkal fenntartott ha-
gyományos szövetségesi viszony glo-
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bális téren, és azon belül kiemelten a
csendes-óceáni térségben;

– a regionális elkötelezettség a csendes-
óceáni térség iránt, mellyel kapcsolat-
ban az ausztrálok felvetették egy átfo-
gó, regionális biztonsági architektúra
létrehozásának gondolatát a bizton-
ságpolitikai együttmûködési kultúra fej-
lesztésére a térség országai között
(Ázsiai és Csendes-óceáni Közösség,
Asia Pacific Community);

– a globális elkötelezettség a multilaterá-
lis intézmények, különösen az ENSZ
iránt a nemzetközi (jog)rend fenntartá-
sa érdekében; 

– egy kreatív középhatalmi diplomácia,
kevésbé hangzatosan egy aktív külpo-
litika folytatása.

A felsorolásból kitûnik, hogy az ország
szempontjából legégetõbb nemzetbizton-
sági kihívások és kockázatok a csendes-
óceáni térségben jelentkeznek. Ausztrália
derûlátóan ítéli meg a jelenlegi helyzetet,
és bizakodással tekint a jövõbe. Mind a
térséget, mind az egész világot tekintve ki-
emelkedõ jelentõségûnek tartják a kí-
nai–amerikai viszony alakulását. A fontos
relációk közé sorolják Japánt, Indiát, a dél-
kelet-ázsiai államokat és Új-Zélandot. Az
ausztrál kormány elkötelezett a kétoldalú
biztonságpolitikai együttmûködés fejlesz-
tése mellett néhány térségbeli országgal.
(A felszólalás Japánt, Dél-Koreát, Indoné-
ziát, Malaysiát és Szingapúrt nevezte meg
konkrétan.) A regionális architektúrajavas-
lat a térség hosszú távú politikai, gazdasá-
gi és biztonsági együttmûködését volt hi-
vatott szolgálni. Ezek a kezdeményezések
már elsõ lépéseit jelentették az alapelvek
között megjelenõ kreatív középhatalmi dip-
lomáciának.

Az aktív ausztrál külpolitikát erõs véde-
lempolitika támasztja majd alá. A kormány
2009. május elején a nemzetbiztonsági

stratégia második fontos elemeként hozta
nyilvánosságra a 2030-ig szóló véderõ-fej-
lesztési elképzeléseit. Bõven megérett az
idõ az elõzõ védelmi fehér könyv – Defen-
ce 2000 – Our Future Defence Force – kor-
szerûsítésére. Az új fehér könyv – Defen-
ding Australia in the Asia Pacific Century:
Force 2030, Defence White Paper 2009 –
alapvetése ugyancsak a szoros auszt-
rál–amerikai szövetség megõrzése. Abból
indul ki, hogy még évtizedekig fennáll a vi-
lágméretû és a csendes-óceáni térségbeli
amerikai dominancia. A dokumentum
ugyanakkor számol az ázsiai stratégiai
egyensúly dinamikus változásával, a tér-
ség nagyhatalmai közötti feszültségek ki-
alakulásával. Mindenekelõtt Kína és ki-
sebb mértékben India regionális befolyá-
sának növekedését vizsgálja. Újszerû és
máig vitatott eleme, hogy fenyegetésnek
tekinti-e és ha igen, milyen mértékben Kí-
na (és India) erõsödését. Az biztos, hogy
nagyarányú tengerészeti és légierõ-fej-
lesztést irányoz elõ, és ezt egy térségbeli
konfliktus lehetõségével indokolja. Az am-
biciózus fejlesztési tervek között szere-
pelnek a következõk:

– a tengeralattjárók számának megdup-
lázása (a tizenkét új tengeralattjáró
megvásárlása az ország legnagyobb
védelmi projektjét jelentené);

– három új romboló megrendelése;
– száznál is több F35-ös JSF harci repü-

lõgép beszerzése;
– a haderõ létszámának 53 ezerrõl közel

58 ezer fõre való növelése.
A kilátásba helyezett védelmi beszerzé-

sek döntõ részben ausztrál vállalatoktól
származnának, amivel komolyan hozzájá-
rulnának a hazai gazdaság élénkítéséhez.
A fejlesztések összhangban állnak a kö-
zéphatalmi ambíciókkal. Homályos volt
ugyanakkor a merész tervek finanszírozá-
sa, mert növekvõ költségvetési hiány idején
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kellett szembenézni a védelmi kiadások je-
lentõs emelésével. A védelmi költségvetést
ehhez az induló idõszak 1,8%-áról fokoza-
tosan a GDP 2,5%-ára kellene emelni, ami
2018-ig évi 3%-os, utána pedig évi 2,2%-
os növekedést jelentene. A kormány egy-
elõre adós maradt a haderõ-fejlesztés
pénzügyi hátterének részleteivel.

A gazdasági válságból adódó takaré-
kossági kényszer hamarosan konkrétabb
formát is öltött. Röviddel a védelmi fehér
könyv megjelenését követõen a kormány a
hadiipari lobbi nyomása ellenére a hagyo-
mányos tíz évre történõ tervezés helyett jó-
val szerényebb, négy évre szóló beszerzé-
si tervet hozott nyilvánosságra 60 milliárd
ausztrál dollár értékben. A hivatalos érté-
kelés szerint ezzel összhangba kívánták
hozni a védelmi képességek tervezését a
fehér könyv, más szóhasználattal a katonai
doktrína ötévenkénti felülvizsgálatával.
A megelõzõ évtizedre szóló beszerzési
tervbõl valóban sok projektet töröltek vagy
halasztottak el, ezért a védelmi ipar azt
nem tekinthette megbízható iránymutatás-
nak. Az új képességtervezést az ígéretek
szerint félévente frissítik, hogy a benne
szereplõ adatok mindig naprakészek le-
gyenek. A védelmi ipar vegyes érzelmek-
kel fogadta a számára hasznos adatokat is
tartalmazó anyagot, mellyel szemben egy-
értelmûen elõnyben részesítette volna a
tízéves tervezést. Az ellenzék azért bírálta
a dokumentumot, mert az a katonai doktrí-
nához hasonlóan keveset árult el a költsé-
gekrõl és a finanszírozásról.

A 2009-es tervekben 110 projekt vagy
projektrész szerepelt, közülük 48 új. A terv
másfél milliárd ausztrál dollárt szánt a kato-
nai doktrína központi elemét képezõ újge-
nerációs tengeralattjárók tervezésére, és
ugyancsak másfél milliárd jutott az új harci
repülõgépek kifejlesztésére, bár a projekt
határidejét két évvel, 2017-ig kitolták. Az

anyag megerõsítette, hogy a védelmi be-
szerzések évi 4,5 milliárdról 5,6 milliárdra
nõnek a következõ négy évben. Nem tör-
tént meg ugyanakkor azoknak a kulcsipar-
ágaknak az anyagban történõ megjelölése,
amelyekre a védelmi fejlesztések során tá-
maszkodni szeretnének, és amelyeket a
védelmi projektekkel támogatni kívánnak.

A nemzetközi terrorizmus 
fenyegetése

A nemzetközi terrorizmus kihívásait a mi-
niszterelnök nemzetbiztonsági felszólalása
azzal vezette be, hogy az iszlám szélsõsé-
ges erõk „ellenséges országnak” tekintik
Ausztráliát, többször támadtak kifejezetten
ausztrál állampolgárokat. (A nemzetbizton-
sági felszólalás a bali, a bagdadi és a
dzsakartai merényleteket említette.) Szûk
másfél évvel ezután, 2010 februárjában a
miniszterelnöki hivatal gondozásában je-
lent meg a terrorizmus elleni küzdelemrõl
szóló fehér könyv, melyet maga a minisz-
terelnök ismertetett a szélesebb közönség
számára. Egy újabb elem került a helyére
a kormány nemzetbiztonsági stratégiájá-
ban. Az anyag a stratégiával összhangban
a biztonságot és a nyugodt életet helyezi a
középpontba. Fõ üzenete, hogy a kormány
mindent elkövet a biztonság és a nyuga-
lom megõrzése érdekében, a biztonság
megõrzésére létrehozott (kormányzati)
struktúra megbízhatóan mûködik.

A fehér könyv valós és tartós fenyege-
tésnek ítéli a terrorizmust Ausztrália szá-
mára. A legfõbb kihívást ausztrál és világ-
viszonylatban egyaránt az erõszakos
dzsihádista mozgalom szélsõségesei je-
lentik, melyek magukba foglalják az al-
Káidát és a hasonló terrorszervezeteket.
A 2010. február végén ismertetett anyag
felfogható a 2004-ben kiadott hasonló tar-
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talmú fehér könyv korszerûsített változata-
ként, mely a biztonsági környezet változá-
saira reagál. A nemzetközi terrorista moz-
galmak ellen elért afganisztáni, pakisztáni
és délkelet-ázsiai sikereket beárnyékolja,
hogy a világ más részein – konkrétan Szo-
máliában és Jemenben – új terroristacso-
portok jöttek létre, és ezzel a meglévõk
mellett új válsággócok is keletkeztek.

Az utóbbi évek során tapasztalt másik je-
lentõs változás az ausztrál születésû és
Ausztráliában felnõtt személyektõl eredõ
terrorfenyegetés, olyan ausztráloktól, akik
az erõszakos dzsihádista tanítás hatása,
befolyása alá kerültek. A belsõ terrorfenye-
getést alátámasztó számadatok egy évti-
zedre tekintettek vissza, és nem tûntek túl
magasnak. Az illetékes szervek „számos”
terrortámadást hiúsítottak meg, 38 sze-
mélyt köröztek vagy köröznek terrorizmus
vádjával, 20 személyt ítéltek el terrorizmus-
sal összefüggõ bûncselekmények miatt, és
több mint 40 ausztrál útlevelet vontak be, il-
letve tagadták meg az útlevél kiállítását a
terrorizmushoz kapcsolódó okok miatt.

A stratégia a jól csengõ elemzés – véde-
lem – válaszadás – ellenálló képesség né-
gyes jelszavára épül, és természetesen ki-
tér a struktúrának a munkáspárti kormány
által létrehozott új vagy megerõsített ele-
meire. Maga az intézményi szerkezet nyil-
vánvalóan nem tér el a legtöbb demokrati-
kus országban alkalmazott struktúrától: tit-
kosszolgálati adatgyûjtésre épül, és a
megelõzésre összpontosít. Az utóbbi idõ-
szakban jelentõsen erõsödtek a biztonsá-
gi, a hírszerzõ és a rendvédelmi szervek. A
kormány nagy hangsúlyt fektet az egyes
szervek közötti hatékony információáram-
lásra és együttmûködésre. A struktúra vé-
delmi elemei közül ki kell emelni a határok
megerõsített ellenõrzését, ahol új elem egy
biometrikus alapú vízumrendszer beveze-
tése bizonyos külföldi állampolgárok szá-

mára. Jelentõsen növelték a repülõterek
biztonságát is. Fontos tényezõ továbbá,
hogy az ausztrál jogrend hatékony eszkö-
zökkel ruházza fel az illetékes szerveket a
gyanús személyekkel szembeni fellépésre
és eljárásra. A rendszer egy nyílt és de-
mokratikus társadalomra épül, melynek
döntõ többsége elutasítja a terrorista esz-
méket, és kiszûri magából a szélsõséges
nézeteket valló személyeket.

Nemzetközi békemûveletek 
a terrorizmus elleni küzdelem
jegyében

Ausztrália a kezdetektõl elkötelezett támo-
gatója az afganisztáni békemûveleteknek,
és két legyet ütött egy csapásra a 2009
áprilisának végén bejelentett és azóta
megvalósult afganisztáni szerepvállalás-
bõvítésével. A hivatalos indoklás a nem-
zetközi terrorizmus terjedésének megaka-
dályozása, ennél azonban vélhetõen még
fontosabb annak bizonyítása a szövetsé-
geseknek és partnereknek, hogy az or-
szág képes aktív és érdemi szerepet ját-
szani a nemzetközi biztonság erõsítésé-
ben. Az ausztrál Afganisztán-politika szo-
rosan illeszkedik az amerikaihoz, és teljes
mértékben támogatja azt. Ennek megfele-
lõen az utóbbi idõszakban teret nyert az
integrált civil-katonai megközelítés, a
hangsúly pedig egyre határozottabban át-
tevõdik a katonai mûveletekrõl az afgán
nemzeti hadsereg létrehozására. (Jelenleg
körülbelül hétszáz ausztrál katona dolgo-
zik a negyedik afgán dandár képzésén.) 

Polgári oldalon meg kell említeni a se-
gélyprogramokat, a gazdasági újjáépítési
támogatást, valamint a rendõri erõk képzé-
sét, melyek során elsõsorban Uruzgan tar-
tományra és kisebb mértékben Kabulra
összpontosítanak. A fejlesztési támogatá-
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sok és a hadsereg kiképzése terén komoly
segítséget nyújtanak Pakisztánnak is.

Az elmúlt évben végrehajtott 40%-os lét-
számnöveléssel Ausztrália az afganisztáni
erõk tíz legjelentõsebb hozzájárulója közé
került. Az 1550 katona és civil szakember
a biztonsági szempontból instabil Dél-Af-
ganisztánban teljesít szolgálatot, illetve
dolgozik. Eddig tizenhét ausztrál katona
vesztette életét Afganisztánban, a sebe-
sültek száma meghaladja a százat, és a
misszió egyre kevésbé népszerû a közvé-
leményben. A munkáspárti kormány nem
mutatott hajlandóságot arra, hogy az
Uruzganból távozó hollandok szerepét át-
vegye, az afganisztáni jelenlét fenntartása
iránti elkötelezettsége viszont szilárd. 

A nemzetközi stabilizációs erõk ellent-
mondásai tükrözõdnének az ausztrál Afga-
nisztán-politikában? Sok ország számára
ismerõs a dilemma: milyen mértékben vál-
laljon elkötelezettséget egy megnyerhetet-
len háborúban. Az ausztrál biztonságpoliti-
ka ugyanakkor az ország középhatalmi
ambícióiból és az erõs amerikai szövetség-
bõl indul ki, és ez a két tényezõ feltétlenül
ösztönzõleg hathatott volna a tartományi új-
jáépítési csoport vezetésének átvételére.

Ide kapcsolódik, hogy Afganisztán olyan
terület, ahol sajátságosan keveredik egy-
mással a nemzetközi érdek- és értékkö-
zösségben vállalt szerep a Tasmán-testvé-
riséggel, azaz Ausztrália és Új-Zéland
szükségszerûen összefonódó kapcsolatai-
val. Új-Zéland teljes egészében osztja a
fentiekben ismertetett ausztrál és végsõ
soron amerikai nézeteket. Afganisztán
Bamian tartományában új-zélandi kontin-
gens vezeti a helyi tartományi újjáépítési
csoportot. Érdekes felvetés, hogy a husza-
dik századi történelmi hagyományokat fel-
elevenítve közös ausztrál–új-zélandi, úgy-
nevezett ANZAC-kontingenst lehetne létre-
hozni Afganisztánban. Az új-zélandi mi-

niszterelnök által felvetett ötletrõl további –
számszerû, az alakulat méretére vonatko-
zó – részletek nem kerültek napvilágra.
A formális katonai együttmûködés akkor
nyerhetett volna értelmet, ha a két ország
meg tud állapodni arról, hogy a jelenlegi-
nél nagyobb szerepet vállaljanak az afga-
nisztáni stabilizációban. Az ausztrálok hi-
vatalosan nem reagáltak a felvetésre. Köz-
vetett módon azonban elutasításnak tekint-
hetõ, hogy Canberra nyilatkozatai egyön-
tetûen azt hangsúlyozták: az ausztrál kato-
nai hozzájárulás mértékét nem kívánják to-
vább növelni, és a jelenleginél nagyobb
politikai felelõsséget sem kívánnak vállalni
az afganisztáni rendezésben.

Ausztrália iraki szerepvállalása markán-
san megváltozott a munkáspárti kormány
idején: 2008 folyamán kivonták a harcoló
alakulatokat, és az ausztrál katonák 2009.
július végéig elhagyták a koalíciós erõket.
Mindössze száz katona maradt Bagdad-
ban az ausztrál nagykövetség védelmére.
Ezzel egyidejûleg kibõvítették a gazdasá-
gi, humanitárius és képzési jellegû segély-
programjukat.

A tömegpusztító fegyverek 
terjedésének megakadályozása

Canberra a tömegpusztító fegyverek terje-
désének problémáját is a terrorizmus kér-
désével kapcsolja össze. Fontosnak tartja
a nemzetközi non-proliferációs rezsimek,
azon belül különösen a nukleáris non-
proliferációval és leszereléssel foglalkozó
szervezetek erõsítését. Ezért hívta életre a
nemzetközi nukleáris non-proliferációs és
leszerelési bizottságot (International
Commission on Nuclear Non-proliferation
and Disarmament). A bizottság felállítását
a hivatalos indoklás szerint az utóbbi egy-
másfél évtized fejleményei indokolták. Új
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nukleáris szereplõk jelentek meg a nem-
zetközi színtéren, a tömegpusztító fegyve-
rek problémája összekapcsolódik a terror-
fenyegetéssel, és az atomrobbantásoknak
kihatása lehet olyan globális problémákra,
mint például az éghajlatváltozás. Az atom-
sorompó-szerzõdés (Nuclear Non-Prolife-
ration Treaty – NPT) közelmúltja a kudar-
cok sorozata, a tagállamok között állandó-
sult a megosztottság. Az ausztrál kormány
lehetõséget látott az NPT keretében holt-
pontra jutott tárgyalások más, NPT-t meg-
haladó, annál átfogóbb, globális formában
történõ elõmozdítására. Elsõsorban olyan
tekintélyes politikusokat és diplomatákat
kértek fel a bizottságba, akik nem képvi-
selnek hatalmon lévõ kormányzati rend-
szereket. A problémák valósak voltak, az
érvrendszer megalapozottnak tûnt, ennek
alapján valóban értelme lehetett mozgósí-
tani egykor befolyásos politikusokat a két
évig tartó konferenciasorozatra. A projekt
keretében elkészült bizottsági jelentés
(Eliminating Nuclear Threats – A Practical
Agenda for Global Policiymakers) azon-
ban ettõl még nem oldotta meg a nukleáris
fegyverekkel összefüggõ problémákat, és
a nemzetközi tárgyalások jelenlegi dinami-
kájából következõen közelebb sem vitt
azok megoldásához. 

A gyenge államokban 
rejlõ veszélyek

Tágabb összefüggésben ugyan kapcsoló-
dik a nemzetközi terrorizmus problémakö-
réhez, Ausztrália közvetlen földrajzi környe-
zetét tekintve azonban inkább regionális ki-
hívást jelent a belsõ gondokkal küzdõ álla-
mok gyengesége. Ausztrália hosszú idõ
óta jelentõs erõfeszítéseket tesz a Sala-
mon-szigeteken és Kelet-Timoron kialakult
konfliktusok rendezésére. Az ausztrál kor-

mány elkötelezett a csendes-óceáni térség
szigetországaival a fejlesztési partnersé-
gek (Pacific Partnerships for Development)
keretében folytatott együttmûködés mellett,
különös tekintettel a bennük szereplõ ENSZ
fejlesztési célok (Millennium Development
Goals, United Nations Development Prog-
ramme) megvalósításához nyújtott gazda-
sági támogatásokra. A nemzetközi segé-
lyezésre költött összeg az elmúlt költségve-
tési évben 3,82 milliárd dollárt tett ki, ami a
nemzeti bevételek (GNI) 0,34%-a. Az
ausztrál segélyek fõ haszonélvezõi Indoné-
zia és a szegényebb kelet-ázsiai országok,
illetve Pápua Új-Guinea és a kisebb csen-
des-óceáni szigetállamok. A kormány
szándékai szerint néhány éven belül a
nemzeti bevételek 0,5%-ára növelik a se-
gélyek összegét, és már a jelenlegi, a
2010–2011-es költségvetési évben is mint-
egy 530 millió ausztrál dollárral többet kí-
vánnak fordítani erre a célra.

A nemzetbiztonsági felszólalás a gyenge
államok kapcsán vetette fel a nemzetközi
bûnözés és a szervezett embercsempé-
szet problémáját, és regionális együttmû-
ködést sürgetett a témában. A tengeren
érkezõ illegális bevándorlás visszaszorítá-
sára megerõsítették és új jogosítványokkal
látták el az Ausztrál Vám- és Határõrizeti
Szolgálatot. A bevándorlási politika szigo-
rítása és a határok megerõsített védelme
olyan elem, mely sokszor felbukkan a nem-
zetbiztonsági érvrendszerben. Elõkerült a
védelmi fejlesztéseknél és beszerzések-
nél, megjelent a nemzetközi terrorizmus el-
leni küzdelemnél, és harmadszor is talál-
kozunk vele a gazdasági menekültek kap-
csán. Jó példája ez annak az összefüg-
gésrendszernek, melyben az egyes ele-
mek szorosabb vagy lazább szálakkal
kapcsolódnak egymáshoz. A jelenlegi
Ausztráliát ismerve ugyanakkor látni kell
azt is, hogy a csónakos menekültek kérdé-
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se elsõsorban a belpolitikai küzdelmekben
értékelõdik fel. Nemzetközi összehasonlí-
tásban túlzónak tûnhet a közvélemény ag-
godalma az országot elárasztó ázsiai me-
nekültek miatt, de tudomásul kell venni,
hogy az ausztrálok ezt fenyegetésként élik
meg. Kormány és ellenzék viszonyában
évek óta kulcskérdés a bevándorlás-politi-
ka, mely a 2010-es választási évnek is
egyik kulcselemét jelenti.

Éghajlat-változási kockázatok

A formálódó nemzetbiztonsági stratégia
egyetlen valódi újdonsága az éghajlatvál-
tozás nemzetbiztonsági tényezõvé emelé-
se. A téma bõvebb kifejtése azért maradt
el a nemzetbiztonsági felszólalásban és
azt követõen is, mert egyelõre csak a he-
lyesnek tûnõ felismerésig jutottak el, rész-
letezni ugyanakkor még nem tudják ennek
a tényezõnek a nemzetbiztonságra gyako-
rolt hatását. A kormány ezzel együtt ko-
moly figyelmet fordít az éghajlatváltozás
problémájára. Ezt tükrözi a leginkább
nagyra törõ külpolitikai vállalkozásnak tûnõ
széndioxid-leválasztással és -tárolással
foglalkozó nemzetközi intézet, a Global
Carbon Capture and Storage Institute
2009. áprilisi létrehozása Canberrában. Az
évi 100 millió ausztrál dollár állami támoga-
tást élvezõ intézet fõ feladata, hogy minél
szélesebb nemzetközi összefogással biz-
tonságos és gazdaságos környezeti pro-
jekteket valósítson meg a széndioxid-levá-
lasztási és -tárolási technológiák alkalma-
zásával. A kezdeményezés meghirdetett
célja továbbá a nemzetközi kibocsátás-
csökkentési erõfeszítések, azon belül a
G8-csoport vonatkozó céljainak támogatá-
sa. Az alapítók szándéka szerint az intézet
idõvel a vonatkozó adatok, ismeretek és
szakértelem elismert nemzetközi központ-

jává fejlõdik, és fiókintézeteket hoz létre
Európában, Ázsiában és Észak-Ameriká-
ban. Tagság tekintetében igyekeznek fel-
ölelni a leginkább környezetszennyezõ
iparágak meghatározó képviselõit, a kör-
nyezeti téren befolyásos nem kormányzati
érdekcsoportokat, valamint az érdeklõdõ
kormányokat és közigazgatási szerveket.
Az intézetnek már több mint húsz állami és
több mint nyolcvan nem állami tagja van.

A miniszterelnök szerette volna a széndi-
oxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó
ausztrál stratégiát még a koppenhágai klí-
makonferencia elõtt elfogadtatni a törvény-
hozásban, ez azonban nem sikerült. Ez
megint olyan terület, amely fontos és jelen-
tõs szakpolitikai hátterével együtt legin-
kább belpolitikai vonatkozásai miatt szere-
pel folyamatosan a politikai napirenden.
Ezzel egyben áttértünk azokra a bizton-
ságpolitika határán lévõ témákra, amelyek
– nem elsõsorban biztonságpolitikai vonat-
kozásaik miatt – Rudd bukásához, és a ne-
vével összefüggõ korszak lezárásához ve-
zettek.

Az ausztrál kibocsátás-politika
alapmegfontolásai

Az ausztrál kibocsátási politika abból indul
ki, hogy a globális környezeti kihívások te-
rén hatékony nemzetközi együttmûködés-
re és cselekvésre van szükség. Fogolydi-
lemmaként értelmezik a kérdést: minden
országnak leginkább az áll érdekében,
hogy minél kevesebb részt vállaljon a ká-
rosanyag-kibocsátás csökkentésében, a
többi ország pedig lehetõleg minél többet
vállaljon. Ilyen hozzáállással feloldhatatlan
a dilemma, ezért van szükség érdemi
nemzetközi egyeztetésekre. Komoly ve-
szélyt látnak abban a forgatókönyvben is,
hogy olyan kisebb jelentõségû nemzetközi
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megállapodások születnek, amelyek a
cselekvés látszatát keltik ugyan, az alap-
vetõ problémák kezelésére viszont nem
elegendõk. Olyan nemzetközi megállapo-
dások kidolgozását sürgetik, amelyek vilá-
gos kibocsátási értékeket, mozgásteret
határoznának meg a leginkább érintett
ausztrál iparágak számára. Látják azon-
ban, hogy ilyen nemzetközi megállapodá-
sok tetõ alá hozására belátható idõn belül
nincs valós esély, ezért alternatív lehetõ-
ségként számba vették egyes (kulcs)ipar-
ágakra vonatkozó külön-megállapodások
kidolgozását a Kiotó utáni idõszakra.

Fontos felismerésük továbbá, hogy az
ország földrajzi fekvése és adottságai, a
csendes-óceáni térség államainak gazda-

sági jellemzõi, és nem utolsósorban az
ausztrál gazdaság szerkezete miatt Auszt-
ráliának más fejlett országokhoz képest
komolyabb érdekei fûzõdnek a káros-
anyag-kibocsátás jelentõs csökkentésé-
hez. Az elmúlt egy-másfél évtized gazda-
sági fellendülése rendkívül kedvezõ hely-
zetbe hozta az országot, hogy arányos,
sõt, az arányosnál nagyobb részt vállaljon
a nemzetközi erõfeszítésekbõl. A 2008 vé-
ge felé kibontakozó pénzügyi és gazdasá-
gi világválság abban az értelemben nem
módosított a fenti érvelésen, hogy Ausztrá-
lia nemzetközi összehasonlításban to-
vábbra is igen kedvezõ helyzetben maradt
szilárd pénzügyi helyzetével és lassuló nö-
vekedési ütemével, illetve átmenetileg
stagnáló gazdaságával.

Canberra nem tartja célszerûnek és egy-
ben megvalósíthatónak azt, hogy az ég-
hajlat-változási kockázatok csökkentése
bárhol a világon az életszínvonal növeke-
désének jelentõs lassulásával járjon, külö-
nösen nem a fejlõdõ országokban. A ká-
rosanyag-kibocsátás csökkentése ausztrál
szemmel nézve úgy fogható fel, mint a fel-
gyorsult ázsiai gazdasági növekedésbõl
származó óriási gazdasági haszon egy ré-
szének visszaforgatása, újbóli befekteté-
se. Ide kapcsolódó szempont az is, hogy
olyan Kiotó utáni rezsim létrehozását tarta-
nák kívánatosnak, amelyhez az összes
fontosabb fejlett és fejlõdõ gazdaság csat-
lakozna. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak
az Egyesült Államok és Kína vállalásaira.
Minden alkalommal kiemelik, hogy a legje-
lentõsebb fejlõdõ gazdaságok, mindenek-
elõtt a kínai gazdaság szennyezõanyag-ki-
bocsátása olyan mértékben növekszik,
hogy Kína részvételére mindenképpen
szükség van a nemzetközi erõfeszítések
sikere érdekében. Hozzáteszik azt is, hogy
Kína (és a többi feltörekvõ gazdaság) ese-
tében különösen fontosnak tartják a tudo-
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A téma néhány évre visszamenõ folyamatos
napirenden tartásáról leginkább az úgyneve-
zett Garnaut-jjelentések és az összegzõ jelen-
tést követõen nyilvánosságra hozott kor-
mányzati kibocsátás-csökkentési stratégia
gondoskodott. A Garnaut professzor nevével
szakaszosan megjelentetett tanulmány min-
denképpen alkalmas volt arra, hogy folyama-
tos és fokozott figyelmet irányítson az éghaj-
lat-változási kihívásra, és átfogó módon mu-
tassa be a kérdéskör hátterét. A teljes képhez
tartozik, hogy a jelentés politikai tartalmat is
hordozott. A tudományos munka és az érdek-
csoportokkal való egyeztetés megkezdése-
kor rendkívül ambiciózus és az akkori koalíci-
ós kormányzatot élesen bíráló jelentés körvo-
nalai bontakoztak ki. A Munkáspárt 2007. de-
cemberi hatalomba kerülését követõen azon-
ban a merész célok megszelídültek és visz-
szafogottabbá váltak, a kormányzatot érintõ
kritikai elemek pedig gyakorlatilag eltûntek az
anyagból. A végsõ változat egy olyan tudo-
mányos igényességgel készült összefogla-
lás, amelyben az ország elõtt álló és politikai
döntést igénylõ lehetõségek óvatosan nyitva
maradtak. A Munkáspárt ügyesen aknázta ki
belpolitikai téren a Garnaut-tanulmányt, de
választási gyõzelme után nem elégedett meg
a témakör tudományos vizsgálatával, hanem
a szakmai felmérést követõen áttért a vonat-
kozó törvények elõkészítésére. 
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mányos és technológiai együttmûködés
ösztönzését az új, környezetbarát techno-
lógiák kifejlesztése és elterjesztése terén.

A fenti megfontolások figyelembevételé-
vel a Rudd-kormány 2008 decemberében
hozta nyilvánosságra a széndioxid-kibo-
csátás csökkentésére irányuló stratégiáját.
A meghirdetett középtávú elképzelések ér-
telmében Ausztrália 2020-ig a 2000-es
szinthez képest legalább öt, de kedvezõ
nemzetközi körülmények, mindenekelõtt
egy megfelelõ nemzetközi szerzõdés meg-
kötése esetén akár 15%-kal is kész csök-
kenteni széndioxid-kibocsátását, 2050-ig
60%-os csökkentést tûzve ki célul. A straté-
gia alapján készült kibocsátás-kereskedel-
mi törvény tervezete azonban nem ment át
a törvényhozáson, és az ausztrál küldött-
ség e nélkül volt kénytelen Koppenhágába
utazni. A nemzetközi klímakonferencia rea-
litásokat tükrözõ, kiábrándító eredménye
pedig végképp kifogta a szelet a kormány-
zat klímavitorlájából. Néhány hónap hiába-
való próbálkozás után maga a miniszterel-
nök is belátta, hogy ez a téma, amellyel
2007-ben választásokat lehetett nyerni,
2010-ben inkább buktatókat rejt, de szava-
zatokat már nem fog hozni a Munkáspárt-
nak, és április végén szögre akasztotta a
tervezetet.

Energiabiztonság

Az energiabiztonság izgalmas fejezet a
nemzetbiztonsági megfontolások taglalása-
kor. A téma Ausztráliában is kormányzati
prioritás. Az energiabiztonság tág megha-
tározásának megfelelõen figyelemmel kísé-
rik annak nemzetközi, regionális és hazai
összetevõit. A kormány 2009-ben készített
értékelése szerint az ország kifejezetten jó
energiabiztonsági helyzetben van, mert a
legtöbb energiahordozó tekintetében hatal-

mas belsõ tartalékokkal rendelkezik, ezért a
gazdasági és a lakossági energiaigények
gond nélkül kielégíthetõk. A 2030-ig tekintõ
elõrejelzés azzal számol, hogy az ausztrál
energiafelhasználásban fokozatosan csök-
kenni fog a fekete- és a barnaszén szerepe,
és ezzel párhuzamosan nõ a földgázé, te-
hát a széndioxid-kibocsátás szempontjából
nézve tisztább energiaszerkezet felé moz-
dulnak el. A kõolaj továbbra is fontos szere-
pet tölt majd be az energiaellátásban, jelen-
legi részaránya valamelyest nõ, de nem vál-
tozik érdemben húszéves idõtávon. A meg-
újuló energiaforrások részaránya a jelenlegi
öt százalékról legfeljebb nyolcra növeked-
het, tehát belátható idõn belül nem váltja ki
a hagyományos ásványi energiahordozó-
kat. Az ausztráloknak a mérhetetlen ás-
ványvagyon miatt nincs is igazán szüksé-
gük a megújuló energia intenzívebb kiakná-
zására. Nagy részben erre az óriási ásvány-
vagyonra, illetve az abból származó bevé-
telekre támaszkodva biztosítják a gazdaság
növekedését, és tartják fenn a magas élet-
színvonalat. Az elõttünk álló két évtizedben
az ázsiai és csendes-óceáni térségbe való
export növelését tervezik, míg a belsõ ener-
giafelhasználás nagyjából a jelenlegi szin-
ten marad.
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A klímapolitika a kormány és az ellenzék vitá-
inak egyik gyújtópontja volt a Rudd-
idõszakban. Az ellentétek a kibocsátás-ke-
reskedelmi törvény tervezete kapcsán csú-
csosodtak ki, és ez vezetett a 2009-es év
legfontosabb belpolitikai eseményéhez, az
ellenzéki vezetõváltáshoz. Tony Abbott sze-
mélyében ezek után egy klímaszkeptikus állt
szemben a kormánnyal. A koppenhágai klí-
makudarc belpolitikai téren (is) sokat segített
az ellenzéknek, mert rávilágított arra, hogy
nem csupán egy ausztrál belsõ vitáról van
szó, hanem arról, hogy a Rudd-kormány di-
namikus és korszerûnek tetszõ klímaretoriká-
ja messze nincs összhangban a nemzetközi
realitásokkal.
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A térség meghatározó államainak, min-
denekelõtt Kínának, Indiának és Japán-
nak, gazdasági növekedésük fenntartásá-
hoz szükségük van az ausztrál nyers-
anyagokra és energiahordozókra. Ez kivé-
telesen kedvezõ helyzetet teremtett (és
még néhány évtizeden át minden bizony-
nyal fent is tart majd) a hatalmas mennyi-
ségben rendelkezésre álló ásványkincs-
vagyon rendkívül kedvezõ árakon történõ
nemzetközi értékesítésére. Olyan vissza
nem térõ, szerencsés történelmi helyzetrõl
van szó, melynek megfelelõ kihasználásá-
val akár évszázadokra meg lehet alapozni
az ország jólétét és fejlõdését. Ausztrália
évtizedek óta minden tekintetben megbíz-
ható energiaszállítója a térség országai-
nak, és ezt a helyzetet hosszabb távon
fenn kívánja tartani. Canberra véleménye
szerint ehhez elsõsorban a nyitott és jól
mûködõ energia-világpiac fenntartására
van szükség. Ezt pedig elsõsorban a világ
vezetõ hatalmának tekintett Egyesült Álla-
mok tudja biztosítani hatékony és sikeres
külpolitikájával. Ezen a ponton kapcsoló-
dik az energiapolitika a kül- és biztonság-
politikához, itt érhetõ tetten, hogy az auszt-
rál kormányzati gondolkodás miként fordít-
ja le konkrét érdekekre az általánosnak tû-
nõ külpolitikai célrendszert. 

Az energiahordozók általános bõsége
látványosan sikeres gazdaságpolitikát ala-
pozott meg, a kõolaj azonban kivételt és
egy külön fejezetet jelent az energiapoliti-
kában. Az ausztrál kõolajtermelés jelenleg
sem fedezi a hazai szükségleteket, a jövõ-
ben pedig a termelés csökkenésére és az
igények csekély mértékû növekedésére le-
het számítani. Ausztrália kõolajimportõr, és
az elõttünk álló évtizedekben egyre na-
gyobb mértékû kõolaj-behozatalra szorul
majd. Az ausztrálok ezért fokozott figye-
lemmel követik a kõolaj világpiacának ala-
kulását, és ezen a területen is érvényesnek

tekintik az amerikai külpolitika „rendszer-
fenntartó” szerepét. Közelíthetünk azon-
ban az olajtörténeten keresztül egy másik
ausztrál biztonságpolitikai aggodalomhoz
is: Kína erõsödéséhez, azon belül katonai
erõsödéséhez, és ennek az olaj világpia-
cát potenciálisan befolyásoló hatásaihoz.
A védelmi fehér könyv általános elvi tétel-
ként utal arra, hogy Kína minden tekintet-
ben látványos erõsödése hosszabb távon
borítja a status quót az ázsiai és csendes-
óceáni térségben, és ez a bizonytalansági
tényezõ akár veszélyként is értékelhetõ.
Canberrában világosan látják, hogy a kínai
haderõ- és flottafejlesztés az ország hatal-
mi ambícióit támasztja alá, és képessé te-
szi Kínát arra, hogy adott esetben saját ér-
dekeinek megfelelõen és akár Washington
ellenében rendezze át a hatalmi viszonyo-
kat a Kínához közel esõ térségben. A sza-
bad olajkereskedelem azonban jelentõs
importõrként Kínának is alapvetõ érdeke,
tehát értelmetlen lépés lenne Peking ré-
szérõl, ha katonai erejét valamilyen – a
nemzetközi olajkereskedelmet gátló for-
mában – olajbefolyás szerzésére akarná
használni.

Szintén Kína erõsödésének nemzetbiz-
tonsági kockázatai közé szokták sorolni a
kínai állami óriásvállalatok ausztráliai befo-
lyásszerzési kísérleteit, melyek markánsan
az energiaszektorban jelentkeznek. 2009-
ben hosszú ideig vezetõ gazdasági hír
volt, hogy a Chinalco alumíniumkonszern
szeretett volna jelentõs tulajdonrészt vásá-
rolni a Rio Tinto bányászati óriásvállalat-
ban. Az ausztrálok végül a már megkötött
üzletbõl táncoltak vissza, és jelentõs kárté-
rítést fizettek a kínai félnek. Az ügy során
nyilvánvalóan elõtérbe kerültek a nemzet-
biztonsági megfontolások, bár a hivatalos
nyilatkozatok ezt soha nem említették, és
az ezt firtató kérdésekre is csak azt az ál-
talánosságot szokták válaszolni, hogy az
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energiaszektort érintõ külföldi befektetõi
szándékokat eseti alapon kell mérlegelni.

Ennek a néhány aggodalomnak a felvil-
lantása természetesen nem jelenti az alap-
tétel átértékelését: az ausztrál energia-
szektor rendkívül kedvezõ helyzetben van,
és nagy tervekkel tekinthet az elkövetkezõ
évtizedek elé. Kedvezõ helyzeten egyéb-
ként nem csupán a gyakorlatilag határta-
lan energiahordozó-bõséget kell érteni,
hanem például az ország elõnyös földrajzi
fekvését és adottságait is, ami egy nem-
zetközi válság esetén a lehetõ legnagyobb
rugalmasságot kínálja alternatív szállítási
útvonalak létrehozására. Az ausztrálok
odafigyelnek arra is, hogy beruházásokkal
folyamatosan fenntartsák, és lehetõleg
erõsítsék természetadta elõnyös energia-
helyzetüket. A védelmi fehér könyvben
prognosztizált flottafejlesztés és a tágabb
térség országaival kialakított biztonsági
együttmûködés szélesebb értelemben
szintén felfogható a hatalmas jövedelme-
ket termelõ ausztrál energiaágazat hátte-
rének. Energiapolitikai szempontból azon-
ban mindenképpen fontos lenne egy ener-
giáról szóló fehér könyv kidolgozása, mely
egyelõre hiányzik a kormányzat nemzet-
biztonsági elképzelései közül.

A szén túlsúlyú energiaszektor esetében
fontos tényezõ az éghajlat-változási, ponto-
sabban a kibocsátás-csökkentési megfon-
tolás. Kevin Rudd jó érzékkel az éghajlat-
változást állította a 2007-es választási kam-
pánya középpontjába. Ügyesen használta
ki a témában rejlõ lehetõséget, és juttatta
általa hosszú idõ után ismét kormányzati
hatalomhoz a Munkáspártot. A kibocsátás-
kereskedelmi törvénnyel már nem volt ek-
kora szerencséje, tervezetét nem sikerült
elfogadtatnia a törvényhozással. Az erede-
ti elképzelés szerint az ausztrál küldöttség
a törvénnyel a zsebében utazott volna a
koppenhágai klímakonferenciára, Rudd

azonban egy szûk fél évvel Koppenhága
után kénytelen volt szögre akasztani a ter-
vezetet, és ezzel nagymértékben aláásta a
szavahihetõségét. Döntését alapvetõen az
határozta meg, hogy a 2010-es választáso-
kon a klímakártya már biztosan nem lesz
nyerõ lap a Labour kezében, és még idejé-
ben szabadulni akart tõle. Sorsszerûnek tû-
nik ezek után, hogy az energiaszektor
okozta a miniszterelnök bukását. A közvet-
len kiváltó ok a bányavállalatok szuperpro-
fitjának megadóztatási ötlete volt, mellyel
sok ausztrál egyetértett. Az energialobbi
erre olyan kampányt indított az amúgy is
meggyengült miniszterelnök ellen, hogy a
Munkáspárt kénytelen volt õt 2010. június
24-én belsõ puccsal eltávolítani, ha meg
akarta õrizni az esélyét a 2010-es választá-
sok megnyerésére. (Utóda Julia Gillard, aki
a kormányban és a Munkáspártban egy-
aránt Rudd helyettese volt. Gillard három
heti kormányzás után általános választáso-
kat hirdetett meg.) Az energiaszektor pedig
több év huzavonát követõen továbbra sem
tudja, hogy a kormány kibocsátás-csök-
kentési törvénnyel vagy kibocsátási adóval
kívánja sújtani az ágazatot.

Ausztrália esetében az éghajlat-változási
témakörbõl is levezethetõ, egyúttal alapve-
tõ energiabiztonsági megfontolás a diver-
zifikáció kérdése. A téma érdekes vetületét
az adja, hogy az ország hagyományosan
elutasítja a nukleáris technológiát, és ezt a
politikát a Rudd-kormány is magáévá tette.
Az atomenergia mellett azonban észérvek
is szólnak. Ausztrália energiahordozó-ex-
portjának jelentõs és legdinamikusabban
növekvõ része az uránérc, melybõl az or-
szág óriási tartalékokkal rendelkezik. Ezt
az érvelést követve luxusnak tûnik, hogy
lemondjanak a nukleáris energiáról. Az
atomenergiáról szólva további érdekes
összefüggés, hogy a Rudd-kormány dina-
mikus éveinek egyik nagyszabású nem-
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zetközi kezdeményezése a nemzetközi
nukleáris non-proliferációs és leszerelési
szakértõi bizottság létrehozása volt. A pro-
jekt az ausztrál középhatalmi álmokat igye-
kezett külpolitikai oldalról alátámasztani,
mérsékelt sikerrel. A bizottság életre hívá-
sakor az érvrendszer részét képezte, hogy
azért Ausztrália a fõ kezdeményezõ, mert
jelentõs uránérc-exportõr, és e téren óriási
készletekkel rendelkezik. Az érvek tehát
tetszés szerint alakíthatók, és Canberra
nagyon pragmatikusan használja is azokat
a szerint, hogy éppen mit kíván elérni.

Az európai dimenzió hiánya, 
tanulságok

Ez tehát tömören az ausztrál biztonságpo-
litika a 21. század elsõ évtizedének végén,
és a világ sok országa elismeréssel tekint-
het erre a különleges nézõpontból kialakí-
tott rendszerre. Arról ugyan nem szokás ír-
ni, ami nincs, de európai és az európai in-
tézményekben gyökerezõ gondolkodá-
sunk miatt mégis kötelezõnek érezzük a
kérdést: hol marad Európa? Relatív fontos-
ságunkat tekintve elgondolkodtató, hogy a
terjedelmesnek tekinthetõ nemzetbizton-
sági felszólalás meg sem említette Európát
és Oroszországot. A nemzetközi szerveze-
tekkel foglalkozó multilaterális rész is csu-
pán az ENSZ-rõl beszélt, az Európai Unió
és a NATO ezen a szinten nem fért bele az
ausztrál nemzetbiztonsági elképzelések-
be. Ennek fényében érdemes valódi érté-
kén kezelni Rudd egykori miniszterelnök
„nyitását”, újszerû megközelítését az euró-
pai ügyek, az Európai Unió és a NATO irá-
nyába, mert valójában csak gesztusértékû
magas szintû látogatások történtek ezen a
területen, melyek nagy médianyilvánossá-
got kaptak a munkáspárti kormány elsõ
évében, és mi, európaiak ezt nagyon sze-

rettük. Elõszeretettel engedünk teret a
megszépítõ látásmódnak, és a szalonké-
pesség határait súrolja, ha azt halljuk,
hogy nem vagyunk fontosak. Horribile
dictu, ha – adott összefüggésben – azt ál-
lítjuk, hogy az Európai Unió nem fontos.
Egy jellemzõ és tényszerûen igaz állítás
az, hogy az EU Ausztrália legfontosabb
gazdasági partnere. Ezt a mutatót lehet a
befektetések, a kereskedelmi forgalom
vagy a szolgáltatások forgalma felõl vizs-
gálni, és az unió mindig az elsõ helyek va-
lamelyikét fogja elfoglalni, gyakran az elsõ
helyre fut be. Tudnunk kell azonban, hogy
ez uniós kimutatás, az ausztrálok ilyet nem
készítenek, õk konkrét országok vonatko-
zásában vizsgálják ezeket a mutatókat. 

Visszakanyarodva a biztonságpolitiká-
hoz, azért különösnek tûnik, hogy az
ausztráloknak az afganisztáni szerepválla-
láson túlmenõen a NATO-val sincs érdemi
kapcsolódási pontjuk. Itt nincs szó az EU
esetében felvethetõ érdekellentétekrõl, itt
a közömbösség a racionalitás. A távolság
növekedésével gyengülnek a közös érde-
kek, és elegendõ az általános politikai pár-
beszéd fenntartása, a demokratikus alap-
értékekben való egyetértés.

A világ ausztrál perspektívából is kerek,
csak éppen Európa a horizont alá szorul.
Ez az, amit az európai utazók mély meg-
döbbenéssel szoktak tudomásul venni, ha
egyáltalán ráébrednek. Ettõl azonban nem
szabad átesni a ló túloldalára, mert ami
igaz az egyik irányba, az nyilvánvalóan
igaz visszafelé is. Rudd a középhatalmi
ambíció bûvöletében három külpolitikai
kezdeményezést indított útjára miniszterel-
nökségének dinamikus elsõ felében. Elsõ-
ként az átfogó, regionális biztonsági archi-
tektúra létrehozására tett javaslatot Ázsiai
és Csendes-óceáni Közösség néven. A tér-
ség országai zömében ellenségesen fo-
gadták az elképzelést, mely visszaszorult
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valamelyik meglévõ regionális szervezet
(tovább)fejlesztése felé, majd lényegében
elhalt. A második kezdeményezést a nem-
zetközi nukleáris non-proliferációs és le-
szerelési bizottság jelentette, melyet auszt-
rál pénzen végigvittek, és egy átfogó jelen-
téssel zártak le. A harmadik kezdeménye-
zés szintén ausztrál pénzbõl valósult meg,
a nemzetközi széndioxid-leválasztási és -
tárolási intézet formájában. Európa a leg-
csekélyebb érdemi érdeklõdést sem mutat-
ta egyik elképzelés iránt sem. Az ázsi-
ai–csendes-óceáni architektúrajavaslat
nem érintette az európaiakat, a másik két

esetben pedig tudomásul vették az auszt-
rál próbálkozásokat, de általános politikai
érdeklõdésnél többet még jóindulattal sem
mutattak. És persze Ausztrália sem tudott
kibújni a bõrébõl, mert – a nemzetközi po-
rondon való aktív fellépésén túl – õszintén
megvallva, egyik kezdeményezés se vitte
érdemben elõre az adott szakterületen fo-
lyó nemzetközi munkát. Csüggedni azért
nincs ok, egyszerûen tudomásul kell venni,
hogy egymás mellett létezõ rendszerekrõl
van szó, mindkettõt érdemes a maga való-
jában megismerni, és semmi szükség mes-
terséges érvekkel összekapcsolni õket.   
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