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Félidõben

ANATO-fõtitkár által felkért szakértõi
csoportnak az új stratégiai koncepció-
val kapcsolatos ajánlásait május 17-

én Madeleine Albright elnök és Jeroen van
der Veer alelnök mutatta be az Észak-atlan-
ti Tanácsnak. Az 58 oldalas tanulmány a
NATO 2020: garantált biztonság, dinamikus
mûködés címet viseli. A 12 fõs „bölcsek ta-
nácsa” közel egy év alatt kemény munkát
végzett: 21 különbözõ konferencián, szemi-
náriumon, megbeszélésen vett részt, kon-
zultált valamennyi NATO-partnerségi szer-
vezõdéssel, tárgyalásokat folytatott az
ENSZ-szel, az EU-val és az EBESZ-szel.
Tagjai megfordultak minden tagországban,
tanulmányozták a tag- és partnerországok
hivatalos véleményét, felhasználták a cso-
port által felkért több tucat szakértõ javasla-
tait. A dokumentum prezentálásával befeje-
zõdött az új stratégiai koncepció megalko-
tásának „elmélkedõ” fázisa, ami egyúttal a
szakértõi csoport megszûnését is jelentette. 

Talán ez a sokféle hatás az oka, hogy az
ajánlások általánosra sikerültek, kevés újdon-
ságot tartalmaznak, s láthatóan a konszenzus
kialakítására törekedtek. Érdekes viszont a je-
lentés szerkezete és mûfaja. Az elsõ rész fog-
lalja össze az új stratégiai koncepció elkészí-
tésével kapcsolatos ajánlásokat, míg a terje-
delmesebb második részletes elemzést és
további javaslatokat tartalmaz – tehát nem-
csak az új stratégiát alapozza meg, hanem
konkrét hozzájárulást is jelent a NATO-fõtitkár
készülõ reformcsomagjához, a szövetség kö-
zelebbi és távolabbi feladataihoz.

A tanulmány megállapítja, hogy bár szük-
ség van az új stratégia elkészítésére, az
1999-es koncepció számos eleme (kollektív

védelem, tömegpusztító fegyverek elterjedé-
se stb.) a jövõben is érvényes lesz. Mivel a
hagyományos katonai támadás veszélye a
belátható jövõben meglehetõsen kicsi, a
NATO-nak fel kell készülnie az olyan új típusú
kihívásokra is, mint például a rakétavédelem,
a terrorizmus elleni harc vagy a számítógé-
pes hálózatok elleni támadások. A NATO to-
vábbra is regionális szervezet marad, s job-
ban be kell illeszkednie a nemzetközi munka-
megosztásba. Éppen ezért fontos feladat új
kapcsolatok kiépítése számos nemzetközi
biztonsági szereplõvel, mint például a Sang-
haji Együttmûködési Szervezettel vagy a Kol-
lektív Biztonsági Szerzõdés Szervezetével. 
A globalizációs elképzelések visszafogásá-
nak szándékát mutatja, hogy a szerzõk java-
solják a NATO területen kívüli szerepvállalása
kritériumainak rögzítését. Ebbõl a szempont-
ból kulcsfontosságúnak ítélik az afganisztáni
mûvelet sikerét, a tapasztalatok feldolgozását
és hasznosítását. A tanácsadók szerint a
NATO jövõje nemcsak egy jól megfogalma-
zott stratégiától, hanem a mûködés hatékony-
ságának javításától is függ.

Júniusban megkezdõdött a stratégiai kon-
cepció megalkotásának második szakasza,
amely a problémás kérdések Észak-atlanti
Tanács nagyköveti szintû megtárgyalásából,
a végleges szöveg elkészítésébõl áll, 
amelyet a NATO-fõtitkár szeptember végén
mutat be. A novemberi lisszaboni csúcsig
tartó rövid harmadik fázisban kell a kon-
szenzust elérni, hogy a kormány- és állam-
fõk elfogadhassák a NATO hidegháború
utáni harmadik stratégiai koncepcióját. A fe-
lelõsség tehát nagy, szükség van a nyári hó-
napok hatékony felhasználására.              


