
 

 4 

BIZTONSÁGPOLITIKA 
 
Mottó: „… senki sem lehet vala-
mely más látványosságnak vagy 
tudományágnak olyan megszál-
lottja, hogy azt többre becsülné az 
ide vonatkozó ismereteknél.” 

-Epherosz -  

FENYEGETŐ VESZÉLYEK A 21. SZÁZADBAN 

Csabai György1 

A NATO egy újabb, pontosabban szólva a második, úgynevezett 
nagykörös bővítés előtt áll. Ezért is emlékezetes az, hogy a NATO ál-
lam- és kormányfőinek a Madridi Csúcson hozott döntése értelmében 
Csehországot, Magyarországot és Lengyelországot meghívták a csatla-
kozási tárgyalásokra, majd azok eredményes lefolytatása után folyt a 
ratifikáció és örömünkre a NATO (továbbiakban Szövetség) a fenti há-
rom országot 1999.április 4-én felvette a tagjai sorába. A felvétel után a 
fenti három országgal kapcsolatos környezet geopolitikai, geostratégiai 
átalakuláson és átértékelődésen esett át. De a „Prágai Csúcs” után ez 
az átértékelődés újra forró és permanens lesz.  

Ezekkel összefüggésben, azaz változások következtében, azok okán és 
jogán a témakörökkel összefüggő biztonságpolitikai kutatások folyamán 
nekünk nem szabad nem figyelembe vennünk mint a Szövetség tagjának 
az Európát fenyegető új veszélyeket. Szándékosan használom az új fe-
nyegető veszélyek kifejezést mint fogalmat, hiszen a nyugati szakértők az 
utóbbi időben a kihívások, majd destabilizációs tényezők helyett ezt a fo-
galomkört használják a tanulmányaikban és értékeléseikben. A leendő új 
fenyegető veszélyek minden bizonnyal rivalizálni fognak az ún. hagyo-
mányos katonai biztonsági kihívásokkal, egyeseknek a megjelenése a 
polgári védelem spektrumában is új kihívásokat jelenthetnek. Az már bi-
zonyos, hogy a fenyegetések megváltoznak, közülük egyesek esetleg 
egymásra hatnak, mások felerősödnek avagy kimúlnak, illetve néhányan 
új arculattal és új tartalmú hatásokkal jelentkezhetnek.  

                                                      
1 Csabai György nyá. alezredes, a hadtudomány kandidátusa. 
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A fenyegető veszélyek többségét egy országnak nehéz lesz leküzde-
ni. Hiszen a fenyegető veszélyek asszimetrikusak és transznacionálisak. 
Ez azt is jelentheti, hogy a fenyegető veszélyek elleni fellépés nemcsak 
igényli, hanem követeli az együttes nemzetközi civil és katonai fellépést. 
Továbbá a várható fenyegetések Európa összes államainak érdekeit for-
mailag és tartalmilag is differenciáltan érintik és ezek miatt megnehezít-
hetik az egységes vén kontingens konszenzusán alapuló egyhangú és egy-
séges válaszadást. Ezért a kutatás „műfajából” fakadóan a tanulmány 
Európát, a NATO-t (bennük Magyarországot) 2010-2020 körül fenyegető 
veszélyek feltárására és kibontására összpontosít, ugyanakkor az előrejel-
zés magától érthetően magában foglalhat több bizonytalansági és kiszá-
míthatatlansági tényezőt, bár esetenként utalok egy-egy váratlan forgató-
könyvre is.  

A kérdéskör kutatását meggyorsították a 2002-es megaterrorista 
akciók is. Ezért az előzetes feltevések alapján a 21.század legvalószí-
nűbb fenyegetései feltehetően a terrorizmus felől jelentkeznek majd. 
Ezért fenyegetni fogják a Szövetség információs rendszereit, aztán sajá-
tos veszélyeket hordoznak magukban a tömegpusztító fegyverek felhal-
mozása és elterjedése, továbbá a nemzetközi kábítószer-kereskedelem, a 
határokon átnyúló szervezett bűnözés, a több országot érintő humanitá-
rius válság és menekült áradatok, a törvénytelen bevándorlás, egy sor 
gazdasági jellegű kihívás, az atomreaktor katasztrófák, az élelmiszer és 
vízhiány, a túlnépesedés, az extrém nacionalizmus, stb. 

Ugyancsak ezek közé sorolom az oroszországi helyzet alakulását, a 
kaukázusi és a közép-ázsiai feszültségforrásokat, azután a Szövetség peri-
fériáin kialakulható konfliktusokat (Balkán, Mediterrán-térség stb.), va-
lamint a radikális ideológiák megjelenését. A fenyegető veszélyeket (nem 
fontossági sorrendjük, megjelenési idejük, hatásmechanizmusuk stb. alap-
ján) a következőkben veszem sorba. 

1. A terroristák révén és az információs rendszer veszélyezteté-
se kapcsán elsődlegesen fenyegető veszélyek 

A nemzetközi terroristák által Európát fenyegető veszélyek tovább-
ra is meglehetősen jelentősek maradnak, jóllehet a korábbi csúcsszin-
tekhez viszonyítva kevésbé nagyok lesznek. Feltevésem szerint az Euró-
pát fenyegető ilyen típusú veszélyek Európán kívül gerjesztődnek és in-
dulnak el, azután annak függvényében válnak egyre globálisabbá, 



 

 6 

ahogyan ezek a terrorista csapatok a nemzeti infrastruktúrájukat növe-
lik és kiépítik. 

A célpontok az Egyesült Államok és az európai államok egyes részei 
lesznek. Ezért fontos a célpontok besorolása (elsőrendű, másodrendű stb.) 
is. A Végtelen Szabadság Hadművelet első szakaszának végrehajtása pe-
dig a katonai sikerek után az ún. „barlangi hadviseléssé” változott, és az 
USA katonai erői átalakítását szolgálja. Ugyanakkor a vizsgált időszak-
ban a terrorizmust inkább az egyes csoportok mint az egyes államok fog-
ják – eszközként – alkalmazni, amelyeket ugyanis érzékenyebben érinte-
nek a diplomáciai szankciók és a katonai nyomás gyakorlások. A 
szétszórtan működő terrorista csoportok néha elrettenthetetlenek lesznek, 
mivel „igaz hitűekből” fognak állni. Ezek a csoportok (bizonyára) kü-
lönböző ideológiákat és érdekeket képviselnek, a túlnyomó többségük a 
közel-keleten szerveződik. A terroristák aktivitása a következő tényezők-
től fog függeni: 

1.1. A közel-keleti békefolyamat 

Egy úgynevezett igazságos, kiegyensúlyozott béke válasz lehet a ter-
rorizmusra és nagymértékben csökkentheti a terrorista fenyegetéseket. 
Ugyanakkor ennek ellenkezőjét a békefolyamatban beálló rosszabbodás 
egy nagyobb terrorista erőszakot gerjeszthet, majd a palesztin választások 
új helyzetet eredményezhetnek. Az államalapítás újabb megegyezéseket 
igényel.  

1.2. A regionális konfliktusok és az instabilitás  

A mediterrán térségben a közelmúltban kitört algériai válság már-
már terrorista támadásokat gerjesztett Franciaországban. A volt Szovjet-
unióban, a Balkánon és Észak-Afrikában a ma meglévő instabilitások az 
erőszakok kíséretében újabb instabilitásokat indukálhatnak a NATO pe-
remtérségekben, vagy perifériákon. 

1.3. Lehetséges NATO katonai erő felvonultatások Európán  
kívül 

Amennyiben a Szövetség szükségszerűen növekvő mértékben avat-
kozik majd be a területén kívül eső katonai műveletekbe, valószínű, hogy 
ezzel magára vonja azoknak a haragját, akik akadályozni akarják a     
NATO célok elérését – ez esetben helyi terrorista csoportokról van szó. A 
globális szerepvállalás következtében az Amerikai Egyesült Államok újra 
ki lesz téve provokációknak és akcióknak. Elképzelhető, hogy a terroris-
ták műveleti tárházában továbbra is olyan újszerű támadásokat hajtanak 
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végre, amelyekkel jelentős károkat okoznak, s ezeket úgy értékelik, hogy 
az ilyen támadásokkal felkeltik a közvélemény figyelmét és megnövelik 
politikai súlyukat, miközben „zártságuk és tetteik” vallási és társadalmi 
indikálódása csak egy szűk réteg által támogatott és elfogadott. 

A hivatalos célpontok minden földrészen továbbra is elsőbbséget él-
veznek, annak ellenére, hogy azokat a korábbiaknál fokozottabban fogják 
védeni. Emiatt a harci terroristák főként polgári és infrastrukturális cél-
pontokat részesítik előnyben. A terrorista csoportok ún. fonákokat és tö-
redékcsoportokat hoznak létre, s így alakítják a struktúrájukat. A leen-
dő akcióik politikai jellege miatt a magatartásuk megkeményedik, 
taktikájuk a szükséges fegyverzet és végrehajtási módszerek kombinálá-
sán alapul. Az akciók során arra törekednek, hogy kijátsszák a hátországi 
belbiztonsági és elhárító erőket, jól fedezzék, illetve elrejtsék tevékeny-
ségeik nyomait és fenyegetésre akár a tömegpusztító fegyvereket is fel-
használhatják. A NATO országok egyre jobban függenek a polgári és ka-
tonai információs rendszerektől. Ebből kiindulva a terroristák körében az 
információs technológia iránt egyre növekszik az érdeklődés. Ez az alapja 
annak, hogy különféle akciókat intézzenek az olyan komputerizált rend-
szerek ellen, amelyek elektronikai (digitális, fizikai vagy rádió frekvenci-
ás) módszereket alkalmaznak. 

A 21.századi (új)típusú terrorizmus növekvő mértékben vonzóvá vá-
lik, főképp azért, mert az aszimmetrikus karaktere következtében nem-
csak a költségek, hanem a kockázatok is alacsonyak lesznek és tetemes, 
főképp politikai hozammal kecsegtetnek, továbbá csaknem lehetetlenné 
válik a nyomon követésük és felkutatásuk. Számos ország kezdett hozzá 
az információs hadviselésre való felkészüléshez. 

2. A tömegpusztító fegyverek veszélyei 

A veszély permanens és sokdimenziós. A NATO szövetségesek és az 
EU-tagok a vizsgálat időpontjában azzal szembesülnek, hogy az ellen-
séges államok, altatott terrorista csoportok, extrém vallási csoportok 
vagy akár más szélsőséges csoportok azzal fenyegetőznek, hogy koalíci-
ós erők vagy a lakosság ellen alkalmazzák a tömegpusztító- (atom-, bio-
lógiai- vagy vegyi-) fegyvereket.  

Ezirányú potenciális (lehetséges) fenyegetések a következő orszá-
gokból történhetnek: 
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2.1. Oroszország 

Kontinensünk figyelmének középpontjában az orosz tömegpusztító 
fegyverek és az azok kutatásával, illetve fejlesztésével kapcsolatos prog-
ramok állnak majd, tekintettel az oroszországi politikai, gazdasági és et-
nikai bizonytalanságokra. Ugyanakkor az új USA - Oroszország ABM 
szerződés és a NATO-Oroszország Tanács felállítása és működtetése bi-
zonyos reményekre adnak okot. 

2.2. Irak 

Jóllehet az Egyesült Nemzetek Szövetsége határozatainak köszönhe-
tően Irak tömegpusztító fegyverek fejlesztésével és gyártásával kapcsola-
tos „összes” tevékenységét leállították (vagy félbeszakították), azonban 
Iraknak továbbra is rendelkezésre állnak a nukleáris, vegyi és biológiai 
fegyverekkel kapcsolatos dokumentációk, röviden szólva a kifejlesztés-
hez szükséges szakértés. Irak feltehetően megtartott magának néhány ve-
gyi és biológiai robbanófejet és SCUD rakétát is. És Irak ugyancsak 
megőrzött, vagy újjáépített a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos inf-
rastruktúrájából is néhányat. Erre felhasználhatja a mintegy 150 kilométer 
hatótávolságú rakéta programjában szerzett tapasztalatait egy nagyobb 
hatótávolságú rakéta kifejlesztésére irányuló erőfeszítése valóra váltása 
folyamán. Azonban a politikai szándékok továbbra is több mint gyanú-
sak.  

2.3. Líbia 

Az Észak-Afrikai ország vegyi fegyver képességei sokkal előrehala-
dottabbak, mint a nukleáris és biológiai fegyverek kifejlesztésére irányuló 
előfeszítései (Líbia vegyi fegyvert alkalmazott 1987-ben). Azonban az el-
ért fejlődést kerékbe törte a külföldi segítség megszűnése. Líbia rendel-
kezik egy kis SCUD rakéta erővel, amely hatótávolsága 300 kilométer. 
Hozzátehető, hogy ez az ország egy hagyományos robbanófejjel felszerelt 
rakétát indított egy olasz szigetre 1987-ben. Nyugati elemzők szerint Lí-
bia ma abban reménykedik, hogy sikerül beszereznie vagy kifejlesztenie 
egy olyan hatótávolságú rakétát, amellyel elérheti Dél-Európát. 

2.4. Irán 

Ennek az országnak az ún. rakéta hordozó eszközei, azaz a SCUD/B, 
a SCUD/C és CSS-8-asok kb. 500 kilométer hatótávolságúak. Ennek el-
lenére Teheránnak az a célja, hogy a fentieknél nagyobb hatótávolságú  
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rakétákat állítson elő vagy vásároljon. Ezek mellett Irán azt is szeretné el-
érni, hogy az ún. hordozó anyagokat tudjon beszerezni. Továbbá Irán 
rendelkezik a biológiai fegyverprogram számához szükséges szakérte-
lemmel és infrastruktúrával, továbbá feltehetőleg kisebb mennyiségű bio-
lógiai harcanyaggal. Politikailag ez az ország együttműködik az Oroszor-
szág-Kína-India képzeletbeli tengellyel.  

2.5. Szíria 

Ez az ország – az elemzők szerint – gyárt vegyi fegyvereket és ren-
delkezik a biológiai fegyver programhoz szükséges infrastruktúrával. Szí-
ria valószínűleg megkísérli a korszerű „ideg” hatóanyagok kifejlesztését, 
továbbá a biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutató-munkálatok folytatá-
sát. Ma az ország rendelkezésére állnak az SS-21, CCUDB és SCUDC tí-
pusú, mintegy 500 kilométer hatótávolságú rakéták. 

2.6. Egyéb államok 

Ebben az időszakban valószínű, hogy számos más Közel- és Közép-
keleti állam fog rendelkezni azzal a potenciállal, hogy tömegpusztító 
fegyverekkel fenyegesse az Észak-atlanti Szövetséget. 

2.7. Terrorizmus 

Az új Európa számára jelentkező jelentősebb veszélyek közül az 
egyiket a terroristák által alkalmazott vegyi-, biológiai-, radiológiai- vagy 
nukleáris anyagok képezik majd, amelyek révén jelentős károkat okoz-
hatnak, félelmet kelthetnek avagy tömeges bomlasztást, züllesztést érhet-
nek el. A lehetséges terroristák a hagyományos fegyverek helyett inkább 
vegyi és biológiai fegyvereket használhatnak, mivel az utóbbiakat vi-
szonylag könnyen lehet kifejleszteni és előállítani. Megjegyzem, hogy 
egy japán szervezet a tokiói metróban egy vegyi reagenst árasztott szét. A 
terroristák különböző módokat vesznek igénybe azért, hogy nukleáris 
fegyvert szerezzenek, így a lopást, a vásárlást és a kifejlesztést. A nukle-
áris terrorizmus komoly akadályokba fog ütközni, de azért ez nem olyan 
távoli fenyegetést jelent, sőt ma komoly prevenciót követel. 

Az értékelések alapján ma úgy tűnik, hogy a Szövetség tagállamait, 
benne a katonai erőket, vagy a lakosságot tömegpusztító fegyverekkel fe-
nyegethetik: az első szerint a Szövetség új szerepei vagy feladatai, a má-
sodik pedig a nukleáris csempészet módszerével. De bármi elképzelhető. 
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2.8. Az új NATO szerepek 

Ezen szerepek közé sorolhatjuk az új békefenntartó, vagy más, nem 
hagyományos olyan szerepeket és feladatokat, amelyek a szövetségre há-
rulnak, úgy európában, mint annak perifériáján. A szövetség katonai „fö-
lénye” is növelheti a tömegpusztító fegyverek veszélyét, mivel kevésbé 
fejlett országok, vagy a szélsőséges csoportok úgy érezhetik, hogy szük-
ségük van a tömegpusztító fegyverek kifejlesztésére és használatára an-
nak érdekében, hogy elérjék a kívánt hatást, beleértve a konfliktus elret-
tentését, a megelőzést vagy a megtorlást. 

2.9. A nukleáris csempészet 

A felbomlott Szovjetunióból kiinduló nukleáris csempészet ellenőr-
zöttsége netán azt is eredményezheti, hogy lelassul a nukleáris fegyverek 
kifejlesztése az „ellenséges ideológiájú” államokban. Mindez a Szövet-
séget olyan helyzetbe hozhatja, hogy ugyan ki lesz téve a radiológiai 
fegyverek hatásainak vagy netán a lakossága olyan csempészett anyagok 
hatásainak, mint a cézium-137, a stroncium-90 vagy a kobalt-60, de a ha-
tékony ellenőrzés rendszerének kiépítése új lépéseket igényel. 

3. A kábítószer és a szervezett bűnözés okán jelentkező  
fenyegetettség 

3.1. A kábítószerrel történő kereskedés és azok fogyasztása  

Európa és a Szövetség államaiban bizonyára nagy mértékben függe-
ni fog elsősorban a demográfiai tényezőktől és másodsorban a kábítószer 
ellenes erőfeszítések hatékonyságától. A leginkább keresett drog bizonyá-
ra a kokain és a heroin marad Európában. De nőni fog a szintetikus dro-
gok termelése, terjesztése és fogyasztása, amelyek tovább bonyolítják a 
problémakört. A Szövetségünk szembesül azzal a ténnyel, hogy megvál-
tozik a drogfogyasztással kapcsolatos magatartás, a kezelés, a büntetőel-
járás és valószínű, hogy a kelet-európai államok egyre hatékonyabb jogi 
eszközöket lesznek képesek alkalmazni.  

A Szövetség régi és új országai továbbra is minden egyes évben ren-
deltetési helyei lesznek a narkó-dollárok milliárdjainak. Feltevésem alap-
ján a heroin kereskedelem útvonala tovább mozog majd Törökországból 
és a Balkánról Oroszország és a balti államok, valamint Kelet-Európa 
irányába. A Szövetség olyan kihívás előtt áll, hogy biztosítsa azt, hogy a 
NATO tagállamai a terrorizmus elleni összes képesség elérése mellett a 
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vizsgált időpontra rendelkezzenek a szükséges forrásokkal ahhoz, hogy 
hatékonyan szálljanak szembe a kábítószerek növekvő áradatával, hogy 
megakadályozzák azt, hogy az állami intézmények tovább korrumpálód-
janak. 

Ma úgy ítélhetem meg, hogy a Szövetség két olyan országa, mint 
Spanyolország és Olaszország kevésbé lesznek elsőrendű belépési pontjai 
a Latin-Amerikából érkező kokainnak, mivel Spanyolország folytatja a 
példaszerű ellenintézkedésekkel kapcsolatos erőfeszítéseit. Mindez bizo-
nyára a Kelet-Európába irányuló útvonalak megváltoztatásával jár. A 
demográfiai előrejelzések szerint a Szövetség országaiban nő az időskorú 
nemzedék aránya, emiatt nem valószínű, hogy nő a kábítószer fogyasztá-
sa, sőt talán valamelyest csökkenni fog, de abban az esetben emelkedhet, 
ha nő a fiatalkorú bevándorlók száma a térség országaiba.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a drogok eladásából származó és 
tisztára mosott pénzek beáramlása a pénzügyi intézményekbe (nemcsak a 
bankokba), az üzleti életbe, a tulajdonosi piacokra, úgy a Szövetség or-
szágaiban, mint a „Partnerség a Békéért” program országaiban károkat 
okoz mind a nemzeti, mind a nemzetközi pénzügyi-gazdasági légkör és 
közérzet terén. Ez a hatás a perifériákon felerősödik, és nemzeti nagytőke 
és a globalizáció ellenes fellépések esetenként összefonódnak. 

3.2. A szervezett bűnözés 

A nemzetközi és a nemzeti bűnöző szervezetek közötti kapcsolatok 
kiszélesedése az üzleti élet globalizálódásával párhuzamosan és bővülő 
mértékben nyújtanak lehetőséget a törvénybe ütköző drog, fegyver és 
pénzmozgásokra, azok irányítására, mozgatásokra, valamint illegális be-
vándorlásokra. A nemzeti törvénykezést erősítő hivatalok számos nehé-
zséggel találkoznak a transznacionális bűnöző hálózatok felfedése, felku-
tatása folyamán, mindaddig, amíg a Szövetség kiépíti a tagállamok 
közötti együttműködés megfelelő módozatait, azaz útjait és módjait. 

A latin-amerikai kokainnal üzletelők, az olasz maffia, a kínai, az 
orosz szervezett bűnözés és a nigériai bűnöző szindikátusok várhatóan 
fokozzák az együttműködésüket a drog kereskedelem, a fegyver csempé-
szet, a pénzhamisítás és a pénzmosás területein szinte egész Európában. 
Ezeknek a csoportoknak a tevékenységük hatékonysága várhatóan tovább 
növekszik, különösen sikeres lesz a nagy befektetésű hasznot hozó terüle-
teken, főként azok további szakosítása révén és azzal, hogy egyre sikere-
sebben kihasználják a térségekben könnyen sebezhető határokat, valamint 
a nem kellően szabályozott pénzügyi rendszereket. 
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A magát Kelet-Európába és a világ más részeibe jól beásott eurá-
zsiai szervezett bűnözés nemzetköziesülése és együttműködése az észak-
amerikai gengekkel várhatóan tovább folytatódik, ami akadályozni fogja 
a piaci alapokra helyezett gazdaságok fejlődését és a demokratikus politi-
kai intézmények kiépítését, legalábbis addig, amíg sikerül kialakítani 
azokat a jelentős hídfőket, amelyek révén sikeres harcot lehet folytatni a 
korrupció és az adócsalás ellen, továbbá aktivizálni és erősíteni lehet a 
törvénykezési gyakorlatot ezen bűnök elkövetőivel szemben. Ugyanis 
mindenki tudja, hogy egy választási hadjárathoz csak az igen tehetősek 
tudnak hozzájárulni. 

A globális bűnöző szervezetek által felhasznált és egyre növekvő, 
évente dollármilliárdokat kitevő összegek fenyegető veszélyeket jelente-
nek a nemzetgazdaságok számára, hiszen az ilyen tevékenység kiterjed-
het az árak és az értékpapírok manipulálásától kezdve a bankcsődök 
előidézéséig. Ezek a csoportok felhasználhatják a hatalmas vagyonukat 
annak érdekében is, hogy a kamatok felett ellenőrzést gyakoroljanak, 
ezáltal hatni tudnak a stratégiai fontosságú gazdasági szektorokra és ezzel 
együtt magas szintű politikai befolyásra tegyenek szert, mintha ezek a lé-
pések demokratikusak lennének.  

Amíg a Szövetség tagállamai kellő nemzetközi szabályok révén nem 
tudják biztosítani a kellő védelmet az új pénzügyi technológiák, a bank-
kártyák, elektronikus pénztárcák, internetes banki ügykezelés számára, 
addig a bűnöző szervezetek arra törekednek, hogy megkísérlik névtelen-
ségüket felhasználni az illegális pénzmosásokra, rejtjelzett kódok megfej-
tésére, feltörésére és hamisításra a pénzbeli nyereség elérése érdekében. 
Ezért kell megismertetni az üzleti életben végbemenő forradalmat és 
eredményeit a szakmai körökön túlmenően a társadalom széles rétegei-
vel. 

4. Egyéb nemzetközi fenyegető veszélyek 

4.1. Nemzetközi gazdasági kihívások  

A jelenlegi világgazdasági helyzet eltérő megítélése ellenére a világ 
gazdasága az általunk vizsgált időszakban nagyobb lesz, mint napjaink-
ban, elsősorban a Kelet-Európában, Kínában és a Latin-Amerikában je-
lenleg végbemenő viszonylagosan gyors gazdasági növekedés miatt. Az 
információs technológia széleskörű elterjedése, a nemzetközi kereskede-
lem és beruházások terén megvalósuló növekedés és az államok közötti 
demográfiai viszonyokban történő eltolódások lökést adnak a globális in-
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tegrálódásnak, miközben felborítják a kialakult gazdasági-hatalmi egyen-
súlyt. Ez az egyes országok elitjei esetében gyors átrendeződést jelent. Az 
előzőleg felsorolt változások többsége nagyobb és szorosabb együttmű-
ködést igényel a Szövetség tagállamaitól, míg azonban egynéhány válto-
zás kikezdheti, mint ahogy a Jugoszlávia elleni légi hadművelet kikezdte 
a Szövetség kohézióját. A következőkben ezeket a fenyegető veszélyeket 
kissé „bővebben” taglaljuk. 

4.1.1 A kínai hatalom. A Szövetség és a tagállamai feltehetően új tí-
pusú kihívásokkal akkor szembesülnek majd, amikor is Kínának a gazda-
sági intézményes reformok iránti elkötelezettsége lehetővé teszi a 
szomszédai többségénél gyorsabb növekedést, továbbá ennek eredmé-
nyeként azt, hogy jóval erősebb és befolyásosabb világgazdasági- és ka-
tonai hatalomként lépjen színre a világ színpadjain. A több évezredes kí-
nai együttműködési hajlam és készség új meglepetéseket fog okozni. 

4.1.2. Az olaj ellátási gondok. A Szövetség tagnemzeteinek feltehe-
tően azzal is kell számolniuk, hogy fokozott veszélyeztetettséggel szem-
besülnek majd annak kapcsán, hogy kritikus időszakokban esetleg aka-
dozni fog az olajellátás. Netán ez vélhetőleg akkor lesz reális, ha az 
olajszállítások mind nagyobb arányban érkeznek az instabil Perzsa-öböl 
térségéből. Megjegyzem, hogy az orosz készletek újra szerephez jutnak. 
Nem számítva az esetlegesen váratlan hullámzásokat a nem OPEC olaj-
termelésben. Előrejelzésem alapján mától a vizsgálatom időszakáig a 
Perzsa-öböl térségéből történő olajszállítások részesedése mintegy 10 %-
kal növekszik, részben azáltal, hogy növekedni fog a kereslet a felgyor-
sultan növekvő gazdaságok részéről Latin-Amerikában a volt Szovjetunió 
területein és Kínában is. 

4.1.3. A szűkülő katonai költségvetések. Az Észak-atlanti Közössé-
gen kívül beindult és felgyorsult gazdasági növekedések és deficitek mi-
atti költségvetési feszültségek számos NATO tagországban növelik annak 
valószínűségét, hogy jelentékeny eltolódás állhat be a katonai célokra tör-
ténő globális kiadások terén, ami viszont erősítheti az olyan országok po-
litikai és katonai befolyását, mint Oroszország, Kína, India és Tajvan. 
Számos nyugat-európai ország a katonai kiadások biztosítását illetően 
meglehetősen nehéz időszakot él át, mivel öregedő népességgel, csökke-
nő munkaerővel és hanyatló születési rátával szembesülnek, hiszen kor-
mányaik ma is nagy nehézséggel teremtik elő a lakosság számára szüksé-
ges szociális összegeket.  
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Amennyiben a Szövetség tagállamai megőrzik a társadalmi összter-
mékükhöz viszonyított katonai kiadásaik 1995-ös szintjét, akkor a NATO 
részesedése a globális védelmi kiadásokból mintegy 10 %-kal csökkenhet 
2010-re. Miközben hazánkban az utóbbi években nőttek a katonai kiadá-
sok, ugyanakkor csökkentek a katonai képességek. 

4.1.4. Közép-európai feszültségek. A Szövetség mai és az új tagjai 
elképzelhetően azzal számolhatnak, hogy növekvő feszültségekkel szem-
besülnek Közép-Európában, pl. a Benes dekrétumok. Ha ebben a térség-
ben növekszik a jövedelmek (bevételek) közötti különbség, aminek az 
lesz a következménye, hogy feszültségek jelennek meg a jobban ellátot-
tak és a gyengén ellátottak között, amelyeket nem lehet amerikai módsze-
rekkel kezelni. Az egyes országok közötti gazdasági szintkülönbségek 
megjelenése jelentékeny eltérésekhez vezetnek, amikoris az olyan refor-
mországok mint hazánk, Csehország és Lengyelország magasabb élet-
színvonalat biztosíthat lakossága számára mint például Bulgária, Romá-
nia, Bosznia stb. és néhány közép-ázsiai ország lemarad a fejlődésben.  

4.1.5. Pénzügyi megszorítások. A nemzetközi pénzügyi eljárások te-
rén jelentkező feszültségek átmeneti torzulásokat idézhetnek elő úgy a 
Szövetségen belül mint kívül. A nemzetközi pénzügyi kapcsolatok eme-
lése várható, azok méreteit, jelentőségét és bonyolultságát illetően. Az 
észak-atlanti országok és néhány más gazdasági hatalom várhatóan azzal 
a feladattal szembesülnek, hogy egy olyan új nemzetközi pénzügyi rend-
szert alakítsanak ki, amely csökkenti az akadályokat a globális gazdaság 
pénzügyi folyamatai terén. Ugyanúgy, ahogyan a multilaterális pénzügyi 
reform bevezetésével kapcsolatos korábbi kísérletek során történt, ko-
moly feszültségeket teremthet az új pénzügyi mozgásokat szabályozó el-
járásmódok kialakítása, vagy az euro bevezetése terén. 

4.1.6. Tiltott migrációból származó (fenyegető) veszélyek. A tiltott, 
azaz törvénytelen migráció továbbra is zaklatja majd a nyugat-európai or-
szágokat, de az új tagokat is. Várhatóan a kivándorló tömegek jobb élet- 
és munkalehetőségeket keresnek a gazdagabb országokban, remélvén és 
menekülvén a szegénység, a túlnépesedés, a természeti katasztrófák 
okozta nehézségek, valamint a fejlődő országokban gyakran különböző 
intenzitással fellángoló konfliktusok elől – mindezt átszőve a gengszter-
kedő és terrorisztikus elemekkel. Az otthoni politikai, szociális és gazda-
sági vonatkozású problémákkal egyidőben felfokozódó tiltott bevándorlás 
okozta gondok bonyolítják a kétoldalú kapcsolatokat, kiélezhetik a nézet-
különbségeket és nézeteltéréseket az egyes országok között, a nehéz 
helyzetbe került rendszerek megsegítése, a lakosság áttelepítési, mentési 
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folyamatok (eljárások) támogatása, illetve a menedékjog megadása tekin-
tetében. Ott, ahol a legális bevándorlás előtt bezárják a kaput, s ekkor az 
emigránsok növekvő mértékben keresik annak a lehetőségét, hogy idegen 
csempészek „segítségét” vegyék igénybe. Ez esetben a mai, azaz az 
1998-as adatokból kell kiindulnunk, hogy becslések alapján a csempészek 
kb. 300-500 ezer bevándoroltat segítenek új hazához. 

Bizonyára majd a volt Szovjetunió és Kelet-Európa országai lesznek 
a kiindulópontok és útvonalak az illegális bevándorlók számára, mivel 
ebben a térségben kiterjed a szervezett bűnözés és a korrupció. Valójában 
Európánk földközi-tengeri partvidéke bizonyosan válhat igen sebezhető-
vé, mégpedig a tengeri úton megvalósítható tiltott bevándorlás tekinteté-
ben, mivel a térség közel van Afrikához és a Közel-Kelethez. Ebből 
prognosztizálható az, hogy a terroristák és az embercsempészek, valamint 
a kábítószercsempészek – az okmányhamisítók új megoldásokat fognak 
alkalmazni. 

4.2. Humanitárius és segítségnyújtási kihívások 

Az Európai kontinenst és annak biztonságpolitikai szervezetét a NATO-t, 
az EBESZ-t feltételezhetően újra és újra felkérik békefenntartás-támogató 
– közte logisztikai – humanitárius beavatkozásra és segítésre a folyama-
tosan keletkező humanitárius válságok esetén, amelyek úgy emberi, mint 
természet előidézte katasztrófák következtében károkat okoznak. Ugya-
nakkor a gyengén ténykedő demokratikus intézmények és az igen hosz-
szan elhúzódó etnikai feszültségek előidézhetnek úgy etnikai széthúzást, 
mint a demokratikus intézmények instabilitását, amelyek a lakosság 
nyugtalanságát és netán a menekült áradatok elindulását eredményezhe-
tik.  

A témaköröm vonatkozásában különösen sebezhető: Afrika, Ázsia, 
Közel-Kelet egyes részei. Bizonyára a jövőben bekövetkezhető természe-
ti katasztrófák is előidézhetnek olyan szükségállapotot, amelyek követ-
keztében nemzetközi beavatkozások válhatnak szükségessé. A természeti 
katasztrófák is előidézhetnek majd egy új típusú nemzetközi beavatko-
zást, segítségnyújtást, avagy közös felszámolást. Az eljövendő válságok 
egy ún. rövid előrejelzési időszak kíséretében törhetnek ki, hozzáteszem 
olyan térségekben, ahol az összetett, azaz etnikai és a szociális feszültsé-
gek együttesen vannak jelen. Olyan esetekben, amikor Európának, illetve 
a NATO-nak csak korlátozott stratégiai érdekei lesznek a válságokba tör-
ténő belebonyolódásra, a menekültáradatok elindulásának esetleges lehe-
tősége szükségessé tehetik a nemzetközi beavatkozást, mert a nemzetközi 
közvélemény, a szomszédos államok, az Európai Unió, sőt az egyes NA-



 

 16 

TO tagállamok humanitárius okokból netán az ENSZ felkérésére be fog-
nak avatkozni. 

A humanitárius szükségállapotokat előidézhető politikai instabilitá-
sok fegyveres csoportok tevékenységét gerjesztheti, amikor is a spontán 
megszerveződő fegyveres csoportok nem veszik figyelembe a külföldi 
segítséget nyújtó szervezetek semlegességét, netovább erőszakosan fel-
léphetnek a békefenntartókkal, illetve ügynökségekkel szemben. 

Az 1997-es év végi Észak-európai árvizek során, a tapasztalatok kö-
vetkeztében például a NATO-nak azzal kell számolnia, hogy a leendő 
természeti csapások által sújtott területeken a lakosságnak ellátási anya-
gok vonatkozásában gyors és hatékony logisztikai támogatást kell a szük-
séges időben nyújtania. 

4.3. A környezetet fenyegető veszélyek 

A vizsgált időszakra vonatkozólag legfenyegetőbb környezeti kihí-
vásokat a könnyen sebezhető és elavuló nukleáris erőművekből kiszivár-
gó radioaktív sugárzások fogják jelenteni. A Maastrichti Szerződés alá-
írása után az Európai Tanács jelentésében a B/4 pontban foglalkozott a 
non-proiferáció kérdéseivel. Hozzátehetjük, hogy egy sor atomreaktor 
nem felel meg a nemzetközi követelményeknek, így Oroszországban, 
Szlovákiában, Örményországban, Ukrajnában, Bulgáriában, sőt alacso-
nyabb szintű problémák jelentkeztek Grúziában. Ilyenek a kelet-európai 
első generációs erőművek (VVER 440, V230-as típusú erőművek, Szlo-
vákiában és Bulgáriában. 

A G-7 országok a fenti két országgal megállapodásokat írtak alá ar-
ról, hogy bezárják ezeket az első generációs és orosz tervezésű erőműve-
ket, akkor, amikor csak az lehetséges. Jelenleg az elektromos áram szol-
gáltatás termelése késlelteti a működtetés végleges beszűntetését. A fenti 
reaktorok nem rendelkeznek azokkal a nyugati biztonsági jellemzőkkel, 
amelyek megakadályozzák vagy netán csökkentik a nukleáris baleset ki-
törését és esetleges káros hatásait. Egy esetleges „atombaleset” során úgy 
az Európai, mint a NATO országokat felkérnék a probléma megoldásá-
hoz történő segítségnyújtásra. 

Felerősödik az új atomerőművek építése elleni tiltakozás. A NATO 
új intézményeket alapít a környezeti és természeti katasztrófák kivédésé-
re. 
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5. Váratlan esetek (lépések) által indukált fenyegető veszélyek 
(scenáriók) 

Figyelembe véve az eltelt évtized sorsfordító és drámai változásait, 
egy sor, minden bizonnyal kis valószínűségű, de jelentékeny hatást ki-
váltó eseményekkel (forgatókönyvekkel) is számolni lehet a következő 
évtizedben (évtizedekben). Az elvégzett elemzések eredményei révén a 
következőben ezeket vesszük számba. 

5.1. Oroszország 

Elképzelhető az is, hogy egy olyan Oroszország, amely letér a jelen-
legi reformokat megvalósító irányról, várhatóan igencsak „beárnyékol-
ná” a fenyegető veszélyekkel kapcsolatos tájképet. 

5.2. A NATO-n belüli feszültségek 

A jelenlegi és a leendő NATO tagok között már ma is meglévő, 
avagy a konfliktusokkal fenyegető veszélyek megoszthatják a Szövetsé-
get. Nem szabad számításon kívül hagyni azt, hogy a NATO-ba először 
kerültek szláv identitású országok. Az USA és európai országok katonai 
képességeik is eltérőek. 

5.3. Radikális ideológiák  

Egy vagy több európai országban ortodox vagy újonnan jelentkező 
olyan ideológiák, mint az iszlám szélsőségesség, anti-militarizmus, vagy 
egy teljesen új „izmus” megjelenése, módosulása új fenyegetéseket je-
lenthetnek. Miközben az egyes vallások társadalmi ismertsége és elfoga-
dottsága eltérő. 

5.4. Gazdasági válságok  

Ma úgy tűnik, hogy az elkövetkező évtizedben bekövetkezhető 
pénzügyi instabilitások esetenkénti elterjedése „globális mértékben” le-
lassíthatja a világban a növekedést, sőt általános recessziót idézhet elő 
Európában, illetve Észak-Amerikában.  

5.5. Új terrorista szponzorok megjelenése  

Feltételezem, hogy a terrorista fenyegetés „tájképe” megváltozhat, 
aminek következtében egy ország politikájában a terrorizmus támogatása 
kerül előtérbe. Igaz, a terrorizmus okainak és bázisainak feltárásához nem 
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lesz elég az ún. „jól hangzó médiás” szlogeneket bevetni. Az állam által 
szponzorált terrorizmus mellett előbújik a milliósok és milliárdosok által 
támogatott NGO-s terrorizmus. 

5.6. Egyéb konfliktusok kitörése  

A volt Szovjetunió utódállamaiban, Közép-Keleten vagy Dél-
Ázsiában az atom, biológiai, avagy nukleáris konfrontáció, netán össze-
csapás kirobbanásának messzeható következményei lennének, politikai, 
gazdasági, környezeti és más vonatkozásokban. 

5.7. Informatikai hadviselés kockázata  

Egy ilyen típusú kockázat megjelenése akkor válhatna fenyegetővé, 
amikor egy ország prioritást adna az ún. jelentékeny támadó jellegű in-
formatikai hadviselési képesség kialakításának, amennyiben a védelmi 
technológiák fejlődése nem lenne képes lépést tartani a támadó technoló-
giákkal. Ez a 21. századi hadműveletben fontos szerephez jut. 

5.8. Tiltott (jogellenes) kivándorlás  

Az ilyen típusú kivándorlás veszélyét gyorsan megnövelheti az, ha 
egy vagy több olyan tényező gerjeszti, mint a jelentős gazdasági vissza-
esés, természeti katasztrófa esetleges regionális konfliktus Európa vala-
mely perifériáján. Erre a legnagyobb esély a Mediterrán térségben mutat-
kozik. 

5.9. Az éghajlati változás  

Egy hirtelen bekövetkező szélsőséges éghajlat változás jelentős ha-
tással lehet a mezőgazdaságra, az energia felhasználásra, amelyek követ-
keztében új típusú válságok indukálódhatnak. 

6. Az új fenyegető veszélyek várható kihatásai a NATO-ra 

Ahogyan a NATO halad a 2010. év felé, az előbb vázolt ún. forgató-
könyvek által prognosztizált veszélyek egyre nagyobb kihívást fognak je-
lenteni a tekintetben, hogy egyensúlyt teremtsenek a hagyományos és 
nukleáris katonai képesség vonatkozásában, mégpedig azért, hogy megfe-
lelő választ legyen képes adni bármelyik tagállama ellen irányuló agresz-
szióra, továbbá növelje képességét és alkalmasságát az új veszélyekkel 
való szembeszállásra. 
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6.1. Prioritások és tömegpusztító fegyverek problematikájára 

Bizonyára a korábban felsorolt veszélyek mindegyike foglalkoztatja 
a Szövetség tagállamait és magát a Szövetséget is, amely mint szövetsé-
ges szervezet, várhatóan és elsősorban a tömegpusztító fegyverek elterje-
dése részéről érheti majd nagyobb kihívás. Egy esetlegesen újra fenyege-
tően fellépő Oroszország híján az utóbbi fenyegető veszély képezi egy új 
országról majd a legsúlyosabb katonai kihívást az euroatlanti régióban. 
Annak érdekében, hogy a Szövetség 2010 körül megfelelően védekezni 
tudjon a tömegpusztító fegyverek veszélyeztetésével szemben, a NATO 
tagnemzeteknek a következőket célszerű figyelembe venni. 

6.1.1. A potenciális ellenséges államokat megakadályozni a tömeg-
pusztító fegyverek beszerzésében. Ez meglehetősen nehéz lesz, mivel 
számos technológia „kettős” felhasználású és egyre könnyebben besze-
rezhető. Továbbá az egyes NATO tagállamok mindezidáig megosztottak 
az olyan államok vonatkozásában mint Irak és Irán. 

6.1.2. El kell rettenteni a tömegpusztító fegyverek alkalmazásától. 
Feltehetően a NATO hatékony stratégiát alakít majd ki a tömegpusztító 
fegyverekkel történő támadásokkal szemben, beleértve a nukleáris elret-
tentést, nem csupán az ellenséges közép-keleti államokkal szemben, ha-
nem egy esetlegesen újraéledő Oroszországgal szemben is.  

6.1.3. Az elrettentés kudarca esetén a rakéta védelmi rendszert kel-
lene felépíteni. Ez esetben előnyt jelent az a tény, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok, Németország, Franciaország és Olaszország kifejlesz-
tett egy közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert (angolul Medium 
Extended Range Air Defense System, rövidítve: MEADS). 

6.1.4. A katonai erők és a polgári lakosság felkészítése (fizikailag 
és lélektanilag) arra, hogy megfelelő választ tudjanak adni egy tömeg-
pusztító fegyverek által történő veszélyeztetettségre. 

6.2. A konfliktus megelőzés és kezelés 

A NATO számára egyfelől a terrorizmusra, a humanitárius válsá-
gokra és más nemzetközi veszélyekre adandó válaszok mellett (vagy 
azokkal egyidőben) várhatóan szükségessé válik majd az, hogy növekvő 
mértékben összpontosítson a NATO térségen belüli (a bővítés révén) és 
kívüli katonai konfliktusok kezelésére és természetesen az előrejelzésére 
is. Az akkori NATO PfP programok a kelet-európai országokkal hozzájá-
rul a térség stabilizációjához, a régióban folyó katonai együttműködés-



 

 20 

hez, a folyamatos dialógusok és közös tevékenységek révén, mindazonál-
tal stabilizálja a térséget. A jövőben növekvő mértékben kérhet fel a PfP-
ben résztvevőket és az Euroatlanti Partnerségi Tanácsot, a NATO-
Oroszország Tanácsot és megannyi más lehetséges új testületet arra, 
hogy fordítsanak fokozott figyelmet a terrorizmus, a kábítószer-keres-
kedelem és a szervezett bűnözés kapcsán szükséges együttműködésre. 

6.3. A NATO Déli szárnyra történő összpontosítás  

Annak kapcsán, hogy a biztonságot fenyegető veszélyek jelentős ré-
sze kontinensünk déli perifériájából jelenik meg, erre a NATO-ra várha-
tóan egyre nagyobb nyomás nehezedik majd, amely arra kényszeríti, 
hogy fordítson fokozott figyelmet a Földközi tenger térsége iránt. Való 
tény, hogy a Szövetség ma folyó párbeszéde a nem európai földközi ten-
geri országokkal, így Egyiptommal, Marokkóval, Tunéziával, Mauritáni-
ával, Izraellel és Jordániával (akinek tisztjével e sorok írója együtt volt 
1987-őszén a NATO SHAPE oberammergavi tanfolyamán) elősegíti a 
kölcsönös megértés előmozdítását. Azonban az is igaz, hogy ez a párbe-
széd eddig nem eredményezte olyan bizalom és szavahihetőség létrejöt-
tét, mint amelyet a Szövetség kialakított a volt Varsói Szerződés tagálla-
maival, illetve a volt Szovjetunió, volt Csehszlovákia és a volt 
Jugoszlávia legtöbb utódállamaival. A jövőben a Szövetség olyan kihívá-
sokkal szembesül, amelyek kapcsán arra kényszerül, hogy új intézmé-
nyeket teremtsen a párbeszédre és együttműködésre, továbbá ezek az új 
intézmények nagyobb hangsúlyt helyeznek a katonaközi kapcsolatokra, a 
magasszintű cserelátogatásokra és közös katonai kiképzésekre és emelje a 
katonai költségvetéseket. 

6.4. Az információs rendszereket fenyegető veszélyek leküzdése  

Az tény, hogy a Szövetség a képességei alapján megfelelően véde-
kezzen az információk ellen, a terroristák által végrehajtott műveletek 
(támadások stb) ellen. Tudniillik, hogy az információs forradalom olyan 
gyorsan érte el a Nyugatot és a NATO-t, hogy emiatt nem tudtak és nem 
fordítottak kellő figyelmet az új számítógép rendszereket fenyegető ve-
szélyekre, pontosabban az azok védelmét biztosító eszköz- és más rend-
szerek létrehozására. Ezen a téren gyors változás indult be, amint a nyu-
gati kormányok hozzáláttak a kormányzatok és a katonai erők részére 
biztonságot nyújtó eszközök kifejlesztéséhez.  
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6.5. Együttműködés a bűnüldözés területén  

A Szövetség tagországai szükségszerűen megteszik azokat a lépése-
ket (benne az intézkedéseket), amelyekkel elháríthatják a kábítószer-
csempészet és a szervezett bűnözés területeiről érkező fenyegető veszé-
lyeket, mégpedig oly módon, hogy erősítik a hírszerzési adatok cseréjét 
egymás között, koordinálják a pénzügyi rendszabályokat és szabványosít-
ják az ilyen vonatkozású törvénykezési rendszereiket. A célkitűzések erő-
sítését valószínű, hogy nehezíti a nemzetek feletti bűnöző szervezetek 
közötti együttműködés, amelyet jól segít az európai határok átjárhatósá-
ga, a szerzett pénzeik és javaik mozgatása, amelyek megvalósításához 
egyre jobb minőségű technológiára lesz szükség. Néhány NATO tagor-
szág olyan törvényeket hozhat, amelyek kompatibilisek lesznek az Ame-
rikai Egyesült Államok „Gengszterkedő Befolyásos Korrupt Szervezetek 
(Racketeering Influenced Corrupt Organization, rövidítve: RICO)” el-
leni státuszáról és a pénzmosások ellen fellépő Pénzügyi Akciós Célirá-
nyos Erők (Financial Action Task Force) eőírásaival, mégpedig azzal a 
céllal, hogy a nemzetközi határokon keresztül tevékenykedő bűnözőket a 
bíróság elé lehessen állítani. 

6.6. Együttműködés más szervezetekkel  

Az európai biztonsági szervezetek egy ún. mérlegelési periódus után 
szükségszerűen fokozzák az együttműködésüket egymással úgy, mint 
például a NATO, az EBESZ, az ENSZ stb. annak érdekében, hogy meg-
felelően kezelni tudják a biztonságot fenyegető új kihívásokat és kocká-
zatokat, mivel közülük számosnak politikai, gazdasági, szociális, továb-
bá katonai dimenziója is lehet. Várhatóan erősödik majd az érdekeltség 
abban, hogy kicseréljék az információkat és a hírszerzési adatokat az 
euroatlanti térségben, valamint az európaiak egymás között. 

6.7. Kényszerűen zavaró hatások egymás között 

Ezen hatások közé sorolom a felgyorsuló integrációval járó problé-
mákat, a transzatlanti vitákat, a csökkenő költségvetéseket. Továbbá az 
instabilitás lehetősége nagyobb lesz azokban az országokban, amelyeket 
kihagytak a NATO-ból és az EU-ból, így például a szomszédos Szlováki-
ában és távolabbi Bulgáriában. A keleti és a déli veszélyek megosztottsá-
got okozhatnak, illetve csökkenthetik a Szövetség összeforrottságát és ha-
tékonyságát. Valamint ide sorolom az Európai Monetáris Unió költség-
vetési megszorításait, melyek csökkentik a gazdasági növekedést és féke-
zik az európaiak hozzáállását ahhoz, hogy az instabil régiónak nagy ösz-
szegű segélyeket adjanak. 
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7. Következtetések helyett 

Mindent összevetve, az Európát fenyegető veszélyek közül néhá-
nyan a hidegháború befejezése óta hangsúlyosabbá váltak, még számosan 
az elkövetkező esztendőkben tovább fognak növekedni. Jóllehet, egy 
pontos „fenyegetettségi forgatókönyvet” igen nehéz előre vetíteni, de az 
olyan fenyegető veszélyek, mint a terrorizmus, az információs rendsze-
rekre leselkedő veszélyek, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a nem-
zetközi kábítószer csempészet és a szervezett bűnözés kiemelkedő szere-
pet játszhatnak majd, és egy sor kisebb jelentőségű kihívás megjelenhet 
a színen, esetleg azok sokkal összetettebbek lesznek és kezelésük foko-
zottabb kihívást jelenthet Európa számára. Az előrejelzés megírásánál 
számos kutatási módszert alkalmaztam. Elkerültem viszont a „vissza a 
jövőből” módszer alkalmazását, helyette a jelenből kiindulva jutottam el 
a vizsgált időpontig, előre nézve hozzátéve azt, hogy a jelen exponálása 
helyett a „jövőt” helyeztem a vizsgálataim fókuszába. Meggyőződésem 
szerint, így a hibaszázalék kisebb lesz. Az igazolás vagy netán a cáfolás 
a jövő kutatóinak a feladatát fogja képezni. Bármilyen kis százalék pon-
tosság elérése is azt jelenti, hogy ez a tanulmány „célba” ért. A többi az 
átvevők kötelessége. Így az, hogy az 1999-ben a washingtoni NATO-
csúcson elfogadott új stratégiai koncepció a nemzetközi terrorizmus 
függvényében először átgondolásra, másodszor új koncepció kialakítá-
sára szorul, harmadszor pedig igen költséges katonai és más lépések 
megtételét igényli. Ez már nem elodázható úgy szövetséges, mint nemze-
ti szinten. 
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