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 1945-48 – útkeresés

 1948-53 – bipoláris világrend kialakulása

 1953-62 – enyhülés

 1962-69 – kubai rakétaválsággal kezdődő befelé fordulás

 1969-1979 – enyhülés

 1979-85 – a feszültség növekedése (csillagháború)

 1985-92 – a szembenállás lebomlása

A hidegháború szakaszai





 Irak, Jugoszlávia, Afganisztán, Ruanda, Líbia

Fő probléma:

1) a nemzetközi jogosultság és érdekeltség erősen 
megkérdőjelezhető

2) a konfliktusok egyéb politikai, gazdasági, stratégiai 
érdekekkel párosulnak, és rossz kezelési metódusok 
esetén, a eszkalálódhatnak, mélyülhetnek

Az 1990-es évektől jellemző válságkezelés a 
humanitárius intervenció





mikor válik az önrendelkezést és a szuverenitást sértővé?

mikor válik a civil lakosság szempontjából agresszióvá?

hogyan és mikor ismerhető fel a be nem avatkozás történeti 
jelentősége?

sürgősen el kell hárítani a humanitárius katasztrófát, vagy a 
szuverenitás és be nem avatkozás elvét kell tiszteletben tartani?

vállalható-e a hazai emberi, morális, gazdasági áldozat, vagy 
esetleg a kudarc és a válság elmélyítés kockázata?

Kérdések a humanitárius 
intervencióval kapcsolatban




humanitárius akciók: (szállítmánykísérés és elosztás, a tárolóhelyek

katonai védelme)

békefenntartás: legitimált katonai jelenlét, a tűzszünet fenntartására, a
szembenállók szétválasztása, lefegyverzése a közigazgatás
megszervezésének katonai és rendészeti támogatása

békekikényszerítés: legitim, nemzetközi szövetségi döntésre, vagy
megelőző önvédelemre épített katonai művelet, amelynek célja a
fegyveres konfliktus felszámolása, a szétválasztás, a lefegyverzés, a
népirtás, a háborús bűnök beszüntetése, a vezetés esetleges leváltása,
annak fegyveres erőinek szétverése

Nemzetközi jelenlét




a technika sajátos új képességei, a demokratikus rendszerek, a hatalmi

érdekérvényesítés új módszerei, a megszilárdult nemzetközi
garanciarendszerek, a klasszikus katonai kapacitások csökkenése, új
katonai képességek megjelenése.

Technológiai, informatikai robbanás, a természet és a társadalom közötti
feszültségek, amelyek új, komplex és egymást indukáló veszélyeket
eredményeznek – új erőszakformák alakulhatnak ki

A fizikai-természeti környezetet romboló hatások egyre inkább
kiterjednek és növekednek. Reális kockázat az ökoszisztéma felborulása,
az emberiség túlélését veszélyeztetve.

A 21. századi új kihívások



Köszönöm a figyelmet!


