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‘Válság, válságkezelés, értékek megóvása’
- fogalomrendszer meghatározása
A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere:
A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis),
jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség
válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges.
Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét
jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a
meghatározóak.
E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen
megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok
konfliktusokban csúcsosodhatnak ki.
2011. február 24.
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‘Válság, válságkezelés, értékek megóvása’
- fogalomrendszer meghatározása
Megóvandó értékek:













emberi méltóság; személyi-, szólási-, vallásgyakorlási szabadság;
demokrácia; egyenlőség; függetlenség; önrendelkezés;
jogállamiság; kisebbségi jogok;
vállalkozási szabadság;
kulturális, etnikai hagyományok;
ökológiai egyensúly és a környezet;
természeti kincsek;
létrehozott áruk és vagyontárgyak;
ingó és ingatlan tulajdonok;
kritikus infrastruktúra;
fenntartható fejlődés;
közösségi vívmányok; … .
2011. február 24.
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Válságkezelések, békemissziók ‘generációs’ csoportosítása


Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartó tevékenysége
I. generációs ’13’ misszió, 1988-ig (B-B G fıtitkár); (lásd: jegyzet 1.p.)



Az ENSZ békefenntartó tevékenysége a 1988-tól
II. generációs missziók, 1988-1995; sokkal aktívabb, a válságkezelésben nagyobb feladatot kapó
ENSZ! (pl. irak-iráni rendezés, a balkáni sikertelen missziók …)
1992/1993, Boutros-Ghali fıtitkár, Békeprogram c. jelentés, meghatározások!!! (lásd: jegyzet 2.p.)



Nemzetközi válságreagáló mőveletek a ’90-es évek második felében
III. generációs missziók, ENSZ-EU-NATO-, …;



Válságreagálás, stabilizációs mőveletek a XXI. század elején
IV. generációs missziók, Irak, Afganisztán, Szudán, …;



A következı évtizedek várható békemissziói
V. generációs missziók, új kihívások (élettér-háborúk, …)
2011. február 24.
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A békefenntartás „Gyökerei”

• AZ ELSİ „ BÉKETEREMTİ” MŐVELET AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA KRÉTAI SZEREPVÁLLALÁSÁHOZ
KÖTHETİ 1896-BAN: A SZEMBENÁLLÓ GÖRÖG ÉS TÖRÖK
HADERİT VÁLASZTOTTÁK EL A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ,
PINTÉR GYULA KRÉTAI KONZUL VEZETÉSÉVEL.

• A MÁSODIK SIKERES SZEREPVÁLLALÁS KÍNÁBAN VOLT,
A MONARCHIA KATONÁI 1901-BEN A BOXERLÁZADÁS
SORÁN, AMELYNEK KERETÉBEN TIENCSIBEN EGY
OSZTRÁK-MAGYAR ZÓNÁT HOZTAK LÉTRE 80 FİVEL.
2011. február 24.
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AABalkán:
Balkán:tartósan
tartósanforrongó
forrongórégió
régió



szlávok
szlávokvándorlása
vándorlásaészak-keletrıl
észak-keletrılaaBalkánra
Balkánra



az
aziszlamizálódás
iszlamizálódás



aaTörök
TörökBirodalom
Birodalom



az
azOsztrák-Magyar
Osztrák-MagyarMonarchia
Monarchia



az
azI.I.világháború
világháború



aaII.
II.világháború
világháború



aaTito-éra
Tito-éra

2011. február 24.
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Rendteremtés a Balkánon, a XX. század elején
•

EURÓPA
„PUSKAPOROS
HORDÓJÁN”:
AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA TISZTJEI 1902-TİL 1907-IG
A
NEMZETKÖZI
KONTINGENS
RENDFENNTARTÓI
ÉS
HUMANITÁRIUS FELADATAIT LÁTTÁK EL KOSZOVÓBAN.
• A KÖVETKEZİ „MISSZIÓ” IS HASONLÓ KÖRNYEZETBEN, AZ
ALBÁNOK LAKTA SZKUTARIBAN KERÜLT VÉGREHAJTÁSRA,
AMELYNEK KERETÉBEN RENDFENNTARTÓI FELADATOKAT
LÁTOTT EL AZ OSZTRÁK-MAGYAR KONTINGENS 1902-TİL
1914-IG.

2011. február 24.
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”Akármennyire rossz is a helyzet,
az még tovább romolhat!”
– Murphy egyik törvénye;

„This is the Balkans – rationality isn’t a reliable compass.”
- History’s Lessons, The Wall Street Journal, October 7, 1992, p. A1.

2011. február 24.
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A balkáni válságkezelés 1990 utáni eseményei

Az UNPROFOR/IFOR/SFOR/EUFOR, az UNTAES,
az AFOR, az UNMIK&KFOR/EULEX, az UNPREDEP/MFOR,
az OSCE BiH
békefenntartó, válságkezelési és stabilizációs mőveletek

2011. február 24.
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AAKözép-Kelet
Közép-KeletEurópai
Európaiváltozások,
változások,1985-1991
1985-1991

4O
4Oévvel
évvelaaII.
II.világháború
világháborúután,
után,radikális
radikálismozgalmak
mozgalmakEurópában
Európában
--politikai
politikaiváltozások
változásokEurópában
Európában
aaSzovjetunió
Szovjetuniófelbomlása
felbomlása
aaBerlini
BerliniFal
Fallebontása,
lebontása,Németország
Németországújraegyesítése
újraegyesítése
forradalom
forradalomRomániában
Romániában
rendszerváltozás
rendszerváltozásMagyarországon,
Magyarországon, aaVasfüggöny
Vasfüggönyesemény
esemény
független
függetlenSzlovákia,
Szlovákia,illetve
illetveCseh
CsehKöztársaság
Köztársaság
….
….
--katonai
katonaiváltozások
változásokEurópában
Európában
aaVarsói
VarsóiSzerzıdés
Szerzıdésfelbomlása
felbomlása
az
azutolsó
utolsószovjet
szovjetkatona
katonaelhagyta
elhagytaKözép-Kelet
Közép-KeletEurópát
Európát
….
….

AAkoszovói
koszovóialbánok
albánokfüggetlenségi
függetlenségimozgalma
mozgalma’91
’91



szervezett
szervezettutcai
utcaidemonstrációk
demonstrációk



önrendelkezési
önrendelkezésitörekvések
törekvések



albán
albánálom:
álom:független
függetlenköztársasági
köztársaságistátusz
státuszKoszovó
Koszovószámára
számára



szerb
szerbálláspont:
álláspont: csak
csakkorlátozott
korlátozottautonómia
autonómiaKoszovó
Koszovószámára
számára



aaJugoszláv
JugoszlávNéphadsereg
Néphadsereg(YNA)
(YNA)bevonulása
bevonulásaKoszovóba
Koszovóba



elnyomott
elnyomottfüggetlenségi
függetlenségimozgalom
mozgalom

Kihívások
KihívásokSzlovénia
Szlovéniaés
ésHorvátország
Horvátországszámára,
számára,‘88-’95
‘88-’95
UNCRO,
UNCRO,UNTAES
UNTAES


Szlovénia
Szlovéniaés
ésHorvátország
Horvátországfüggetlensége:
függetlensége:1991.
1991.június
június25-én;
25-én;



Belgrád
Belgrádreagálása:
reagálása:aaYNA
YNAösszecsapott
összecsapottaaszlovén
szlovénállam
államerıivel
erıivel
-----aa1O-napos
1O-naposkonfliktus,
konfliktus,majd
majdaaBrioni
Brionikonferencia
konferenciaaz
azEU-val:
EU-val:
aafüggetlenségi
függetlenségi moratórium
moratóriumfelfüggesztése
felfüggesztése33hónapra;
hónapra;

1991.
1991. október
október 7-én:
7-én: Szlovénia
Szlovénia megerısítette
megerısítette aa függetlenségi
függetlenségi
nyilatkozatát
nyilatkozatát……
……nemzetközileg
nemzetközilegelismert
elismertúj
újállam
államlett;
lett;




Horvátország:
Horvátország:megismételni
megismételniaafüggetlenségi
függetlenségibejelentést?
bejelentést?Nem!
Nem!

az
az eredmény:
eredmény: aa Balkán
Balkán ismét
ismét lángokban,
lángokban, véres
véres polgárháború
polgárháború aa
kontinensen
kontinensen1991-ben;
1991-ben;



1992.
1992. január
január 15-én
15-én aa Nemzetközi
Nemzetközi Közösség
Közösség kinyilatkozta
kinyilatkozta Jugoszlávia
Jugoszlávia
felbomlását;
felbomlását;két
kétúj
újország:
ország:Szlovénia
Szlovéniaés
ésHorvátország;
Horvátország;


ENSZ:
ENSZ: 18.ooo
18.ooo békefenntartó
békefenntartó Horvátországban,
Horvátországban, 1992.
1992. febr.
febr. –– 1995.
1995. nov.
nov.
……
……Dayton!
Dayton!


Kihívások
KihívásokMacedónia,
Macedónia,FYROM
FYROMszámára
számára
UNPREDEP
UNPREDEP



1992.
1992.január
január15.:
15.:Jugoszlávia
Jugoszláviafelbomlása
felbomlása



Lehetıség
Lehetıségés
ésválság
válságMacedónia,
Macedónia,FYROM
FYROMszámára
számára



Kérés
Kérésaz
azENSZ-hez:
ENSZ-hez:békefenntartókat
békefenntartókataaFYROM/Szerbia
FYROM/Szerbiahatárra
határra



UNPREDEP:
UNPREDEP:1-1
1-1USA
USAés
ésÉszaki
Északizászlóalj
zászlóalj



UNPREDEP:
UNPREDEP:1999-ben
1999-benfeladat-átadás
feladat-átadásaaKFOR
KFORszámára
számára

199O:
199O:Felhık
FelhıkBosznia-Hercegovina
Bosznia-Hercegovinafelett
felett
UNPROFOR,
UNPROFOR,IFOR,
IFOR,SFOR
SFOR
Az
Az 1990-es
1990-es választásokon:
választásokon: aa helyi
helyi bosnyák,
bosnyák, horvát
horvát és
és szerb
szerb
nemzetiségő
nemzetiségőlakosság
lakosságeltérı
eltérıtervekkel
tervekkelaaszülıföldjük
szülıföldjükjövıjét
jövıjétilletıen;
illetıen;




1991.
1991.október:
október:Bosznia
Boszniabejelentette
bejelentettefüggetlenségét;
függetlenségét;



Szerb
SzerbReferendum,
Referendum,1992.
1992.január
január9-én:
9-én:Republica
RepublicaSrpska;
Srpska;



háború
háborúBosznia-Hecegovinában,
Bosznia-Hecegovinában,1992-1995;
1992-1995;

AA Nemzetközi
Nemzetközi Közösség
Közösség béketerve,
béketerve, 1995.
1995. november:
november: Ohio,
Ohio, Dayton
Dayton
légibázis,
légibázis,USA;
USA;


aa békemegállapodás
békemegállapodás 1995.
1995. december
december 14-én
14-én aláírva
aláírva Párizsban
Párizsban BoszniaBoszniaHercegovina,
Hercegovina, Jugoszlávia
Jugoszlávia és
és Horvátország
Horvátország között,
között, elismerve
elismerve egymás
egymás
szuverén
szuverénegyenlıségét!
egyenlıségét!


AADaytoni
DaytoniMegállapodás:
Megállapodás:UNPROFOR
UNPROFOR

IFOR/SFOR
IFOR/SFOR


 Szarajevó,
Szarajevó,1995.
1995.december
december20:
20:az
azENSZ
ENSZhivatalosan
hivatalosanátadta
átadtaaabékefenntartási
békefenntartási

kötelezettségeit
kötelezettségeitaaNATO-nak
NATO-nak(1995.
(1995.nov.:
nov.:aaDaytoni
Daytoni Megállapodás
Megállapodásaláírása;
aláírása;

1995.dec.
1995.dec.20.:
20.:D-nap
D-napaz
azIFOR
IFOROJE
OJEmővelet
mőveletszámára
számára(a
(aNATO
NATONAC
NACÉszakÉszakatlanti
atlantiTanács
Tanácsirányítása
irányításaalatt);
alatt);



Mőveleti
Mőveletikörnyezet
környezet
- -33háborús
- -1.675
háborúsfél
fél
1.675km
kmZOS
ZOS
- -99hadtest
14.000
km2
hadtest
- 14.000 km2
- -66millió
akna
millió akna
-háborús
háborúsbőnök
bőnök
- -nincs
rendırség
nincs
kormányzat
nincs rendırség
- nincs kormányzat
- -460.000
elüldözött
ember
460.000 elüldözött ember

Veszélyforrások
Veszélyforrások
- -extrém
extrémidıjárás
idıjárás - -szabdalt
szabdalthadszíntér
hadszíntér
- -járványok
terrorizmus
járványok
- terrorizmus
- -mujahedinek
mujahedinek
-bőnözıi
bőnözıiaktivitás
aktivitás
- -háborús
hadviselés
háborús hadviselés
- -gyenge
gyengeinfrastruktúra
infrastruktúra

Harci
Harcicselekmények
cselekményekKoszovóban,
Koszovóban,1999
1999--...
...
1999:
1999:Koszovó
Koszovóerısödı
erısödıfüggetlenségi
függetlenségitörekvései
törekvéseiharci
harcicselekményekhez
cselekményekhez
vezettek;
vezettek;

--

-- aaJNH
JNH(YNA)
(YNA)csapatai
csapataiés
ésaaszerb
szerbhelyi
helyirendırség
rendırségbetört
betörtKoszovóba;
Koszovóba;
-- aa Koszovói
Koszovói Függetlenségi
Függetlenségi Hadsereg
Hadsereg (KLA)
(KLA) harcokba
harcokba bocsátkozott
bocsátkozott aa
jugoszláv
jugoszlávhivatalos
hivataloserıkkel;
erıkkel;
-- 8oo
8ooezer
ezer albán
albánmenekült
menekült Macedóniába
Macedóniábaés
ésAlbániába;
Albániába;
-- 1999.
1999. március:
március: ENSZ
ENSZ BT
BT határozat
határozat alapján
alapján NATO
NATO légicsapások
légicsapások aa
Koszovóban
Koszovóban lévı
lévı szerb
szerb katonai
katonai célpontokra,
célpontokra, és
és aa Jugoszlávia
Jugoszlávia területén
területén
lévı
lévıstratégiai
stratégiaijelentıségő
jelentıségőcélpontokra;
célpontokra;
-- 1999.
1999.június
június3.:
3.:Milosevic
Milosevicelnök
elnökaláírta
aláírtaaaKatonai
KatonaiTechnikai
TechnikaiMegállapodást
Megállapodást
(MTA),
(MTA),Kumanovoban;
Kumanovoban;
-- aaszerbek
szerbekkivonulnak
kivonulnakKoszovóból
Koszovóból-----------az
azUCK-é
UCK-éaahatalom;
hatalom;
--aaNATO
NATOKFOR
KFORbevetése
bevetéseKoszovóban;
Koszovóban; --menekültek
menekültekvisszatelepítésének
visszatelepítésének
folyamata
folyamata…
…

KFOR
ZONES as of 1999/2000
Belo Brdo
Lesak

l

Koporice
Leposavic

Duboka

4594
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MNB (NE)

Bajgora

6088

Gazivodsko

Zubin Potok

MITROVICA

Zvecan

Rudrik

PEC

Kln
ia

Beli D
r im
l

Josanica

Obilic l
l

l

Rausic l

Komorane

Krusevac
Prilep

l

l

Slatina

Iglarevo

Kosovo Polje

Malisevo

MNB (SW)

Strevovce

Gracarica
Lipljan

KosovskaKamenica
Brasaljce

Ereni k

Rogovo

PRIZREN

lD
B ei

9739

Strpce l

Brod

Musrjikov

Mucibaba
Prozaranje
Zegra

4167

l

l
l

ir m

Zur
Vrbrica

MNB (E)

Urosevac

l
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MNB – MULTINATIONAL BDE.
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Szövetséges Menedék - Allied Harbour
Humanitárius Mővelet, Albánia, AFOR
Célja:

az 1999 elejétıl fennálló menekülthelyzet normalizálása;

Tény:

8oo.ooo koszovói albán menekült élt, Albánia és Macedónia
menekült-táboraiban (rendkívül rossz körülmények között);

AFOR, HQ: Durres, Albánia
Vezetı nemzet: Olaszország

Magyarország: MH Közegészségügyi-Járványügyi Felderítı Csoport
HDF Public Health and Epidemiology Survey Unit PHESU,
in Hamalaj, Albania

20

Válságkezelés a Balkánon, napjainkban

2011. február 24.
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Az EU részvétel kiterjesztése
IFOR/SFOR
NATO-led Implementation / Stabilization Force
1995-2004
and the
EU-led European Union Force

2011. február 24.

2004 - … in BiH
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A Biztonsági Szektor Reformja (‘SSR’-minimum)

Adott orszá
ország, ré
régió
gió, té
térsé
rség
Drog/FegyverDrog/Fegyverkereskedelem
elleni harc
(CNWP)
Vezetı
szervezet
vagy nemzet:

Államhatalmi
ágak és
Jogá
Jogállamisá
llamiság
reformja
(JR)
Vezetı
szervezet
vagy nemzet:

Gazdasá
Gazdasági
újjáé
jjáép
áépítés ,
környezetvé
rnyezetvédelem
(EREP)

Vezetı
szervezet
vagy nemzet:

Illegá
Illegális
fegyveres
csoportok
lefegyverzé
lefegyverzése
(DIAG)
Vezetı
szervezet
vagy nemzet:

Nemzeti
biztonsá
biztonsági erık
er k
kialakí
kialakítása
és kiké
kiképzé
pzése
(ETNSF)
Vezetı
szervezet
vagy nemzet:

SECURITY SECTOR REFORM
ENSZ, EU, EBESZ, …
2011. február 24.

NATO, EU, IC, NGO-k, …

NATO, EU, AU, …
23

A Balkán, 15 évvel ‘Dayton’ után
 NATO ‘End-State Strategy’, 15 év után: távozni,
 ENSZ UNMIK ‘End-State strategy’, 12 év után: távozni,
Brahimi-jelentés
 EUFOR ‘End-State strategy’, 6 év után: ….
 ICG International Crisis Group jelentése, 2010
2011. február 24.
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A globális biztonsági környezet változásai
és a Balkán

25

Nemzetközi trendek

1.

•

Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális
gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypontáthelyezıdés a hidegháború vége óta);

•

A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi
a világot (ezáltal sebezhetıbbé is!), és összekapcsolja
részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a
közlekedés területén;

•

Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még
erısebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredető
válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettérerıforrások csökkenése) halmozottan jelentkeznek;
26

Nemzetközi trendek

2.

• Növekvı egyenlıtlenségek a világ sok részén, amikor a
gazdasági fejlıdés eltérı helyzete okán új gazdag-szegény
országcsoportok alakulnak ki;
• A hadviselés rohamos sebességő átalakulása, új kihívásai
a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs,
terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelık elleni
mőveletek);
• A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat
okoz:
- egyes államok nukleáris programjai ellenırizetlenek,
- a terrorista csoportok érdeklıdése fokozódik a vegyi,
biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett
technológiák iránt.
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Természeti eredető kihívások, veszélyek, válságok
• A globális felmelegedés és a globális lehőlés problémái
• A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb
földrengések, szökıárak/cunamik, árvizek, tőzhányó kitörések fenyegetései
• A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhetı és Földünket
fenyegetı egyes tevékenységei (növekvı erejő és hatású rezgések, a földi
mágneses
pólusok
prognosztizált
váltásából,
azaz
feltételezett
felcserélıdésébıl, valamint a Föld drámaian gyengülı mágneses terébıl
adódó kihívások)
• A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a
világőrbıl érkezı sugárzások és különbözı változó hatások, például a
Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a
Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap
befolyása, többek között a napszél, napkitörés, napfolttevékenység)
bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei
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A humán eredető, tartósan megoldatlan válságok kihívásai
• A prognosztizálható biztonsági kihívások
dezintegráció; gazdasági visszaesés; környezet-szennyezés; humán (technikai és
mentális) eredető ökológiai változások; demográfiai robbanás; élettér-csökkenés;
elszegényedés, az erıforrások következmények felmérése nélküli, rövidtávú
kimerítése; …

• A válságokat sejtetı kockázatok
fegyver-, kábítószer-, ember-, emberi szerv kereskedelem; tömeges migráció;
proliferáció; pénzmosás terjedése; a tolerancia növekvı hiánya; az extrémizmus, a
radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése; diktatúrák és diktátorok
létezése; a joghézagokat kihasználóknak és a szervezett bőnözés szereplıinek állami
hatalmi ágakba beférkızése; megfelelı vezetık hiánya; …

• Az értékeket fenyegetı veszélyek
a szervezett bőnözés erısödése; fekete gazdaság és korrupció léte és erısödése; az
erıszak-radikalizmus; vallási szélsıségesek erısödése; a geofizikai hadviselés
realitásai; a terrorizmus; a kábítószer-használat fokozott és legalizált terjedése; …
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A hadviselés átalakulása

1.

• A 21. századi hadviselés célpontjai mind békében, mind minısített
idıszakban jellegzetesen eltérhetnek a klasszikus ‘szárazföldi és légi’ hadviselés
katonai célpontjaitól;

• A geofizikai hadviselés realitása: a Föld légkörének igénybevétele a
meteorológiai ‘események’ térségi befolyásolásához; a geofizikai fegyverek
bevetése a Föld (és régiói) védelme érdekében, illetve elınyszerzés céljából;

• Az ún. kritikus infrastruktúrák elleni támadások ipari, gazdasági,
infrastrukturális, telekommunikációs, adminisztratív-politikai területeken
fejthetnek ki hatást akár globális, akár regionális vagy országos méretekben.

Azok súlyos zavarával kapcsolatos békeidejő tapasztalatok érzékeltetik
számunkra, milyen súlyos károkat okozhatna megtámadásuk a háborúban, vagy
egy korlátozott mérető-idejő konfliktusban, avagy terrorcselekmények esetén.
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A hadviselés átalakulása

2.

• Az információs hadviselés - modern környezetben - alapvetıen azon
mőveleteket öleli fel, amelyek a számítógépekben és azok hálózatában lévı
információk megsemmisítésére, áramlásuknak megakadályozására vagy
megtörésére, illetve tartalmuk megváltoztatásra irányulnak;
• A számítógép-hálózati hadviselés, mint új típusú hadviselési forma a
célját tekintve a számítógépes rendszerek mőködésképtelenné tételét, illetve
ezzel ellentétesen, a saját rendszerek mőködıképességének biztosítását
szolgálja.
• A háborúk ‘privatizálása’: komplex jelenség, melynek számos oka
figyelhetı meg, többek között a mai ‘intelligens hadviselés’ jellegébıl adódó
harcosok/civilek közötti arányok változása, a sorozott tömeghadseregek
visszaszorulása, a hadseregek létszámcsökkenése és professzionális jellegének
fokozódása, a harcoló/harctámogató/harcbiztosító/kiszolgáló elemek közötti
arányok változásai;

• Gyermekkatonák ismételt (lásd II. vh) megjelenése, fıleg az ún. harmadik
világban; Lásd: Papp István (MH, nyá. alezredes, ENSZ-alkalmazott esete
Szudánban 2010. októbere; és végre kiszabadulása 2011. január!)
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A jövıformáló stratégiai trendek:
 Az erısödı klímaváltozás és a környezet-átalakulás hatásai; Lásd.
következı lapon!

 A jelentısszámú népesség-elvándorlás hatásai;
 A növekvı ivóvízkészlet-hiány hatásai;
 Az energia-források birtoklásának válságai;
 A tengeri szállítás biztonsági növekvı kockázatai;
 A fundamentalizmus (pl. iszlám radikalizmus) erısödése;
 A hagyományos értékrendek és szövetségek felbomlása.
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A környezet-átalakulás és a klímaváltozás fıbb kihatásai
 Az iható vízhez való hozzáférés csökkenése;
 Az élelmiszer gyártás, -bírtoklás torzulása, mint az alábbiak
következménye

- növekvı felmelegedés, illetve a növekvı lehőlés (!),
- elsivatagosodás,
- vízhiány,
- megmővelhetı földterület csökkenése,
- növekvı árvizek, természeti csapások,
- az iható vízhez jutás beszőkülése vagy teljes hiánya,
- a tengeri halászat gyengülése, halhiány.
 Népesség-vándorlás növekedése, élettér-válságok és háborúk;
 Egyéb, a környezet-átalakulásra és a klímaváltozásra visszavezethetı
tényezık hatásai!
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A globális klímaváltozás kumulatív hatásai

 A leginkább sebezhetı térségek: Afrika, Latin-Amerika, Dél-Európa, Ázsia;
 A kumulatív hatás jelensége:

amikor a globális klímaváltozás hátrányos regionális és társadalmi helyzetekben
jelenik meg, s ez tovább növeli a társadalmi problémákat, megnehezíti
a védekezést és az esetleges alkalmazkodást!

 Az élet- és munkakörülményeket, megélhetést érintı globális klímaváltozás,

a kedvezıtlen éghajlati hatások, avagy a váratlan idıjárási katasztrófák
egy adott régió esetében (így persze a Balkán is) komoly biztonsági
problémákat okozhatnak:

- a regionális egyenlıtlenségek miatt új társadalmi mobilitási irányokkal, esetleges
menekültáradatokkal kell számolni;
- egyes régiók, országok, térségek önállóan nem rendelkeznek az alkalmazkodáshoz,
sem a védekezéshez, sem a kárkompenzációhoz szükséges elegendı erıforrásokkal
(lásd: pakisztáni árvíz 2010-ben, avagy a kelet-magyarországi árvíz-belvíz 2010/2011);
- felerısödik a vidéki mezıgazdasági lakosság gazdasági függısége;
- az amúgy is periférikus helyzetben élık életfeltételei jelentısen romlanak, ennek egyik
következménye lehet az ‘erıszakos szerzés’ gyakoriságának növekedése.
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Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozása után…
Konfliktusok lehetséges okai, többek között:
a legelık használatával kapcsolatosan kialakuló elfajuló véres viták, háborúk; a
tovább fokozódó sivatagosodás, élettér-szőkülés miatt;
a klasszikus pásztorkodó és földmővelı népcsoportok egyre gyakoribb
összecsapásai;
diktatórikus elnyomó hatalmi rendszerek instabilitása, polgárháborúk lehetısége,
ezek migrációs kihatásai Európára (lásd. Észak-Afrika válságmozgalmait – 2011.
január-február- …)
a vízmegosztással kapcsolatos kérdések; iható víz csökkenése;
fokozódó szegénység, alulmúlhatatlan életfeltételek;
gyakori egészségügyi válságok, járványok;
ember-, fegyver-, drog-, gyógyszer-, élelmiszer csempészet!
Afrika konfliktusaira is kimondható:
A békefenntartás, békekikényszerítés még csak fél megoldásnak sem tekinthetı, ha a
konfliktusok alapproblémáját (lásd fentebb) nem segítenek megoldani a nemzetközi
szervezetek!

Élettér-háborúk 2011: Szudán, Nigéria, Szomália, Kongó, …
(élelmiszer-víz a tényleges ok, nem a vallási különbözıségek!)
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A tenni akarás személyes ars poeticája

„A múltra kegyelettel emlékezni,
A jelent tisztességgel építve becsülni,
A jövıt akarni, s érte tenni, tenni kell!” - IJ

„Aki csinálni akar valamit, talál rá eszközt.
Aki nem akar csinálni semmit, talál rá mentséget.” - cseh mondás
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2011. február 24.
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