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Absztrakt
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Soros Elnökségét betöltő ország 2017ben Ausztria. Ausztria alapvető céljai megegyeznek az EBESZ általános törekvéseivel. „Nagyobb biztonságot és stabilitást kell teremteni Európában, továbbá nagyobb bizalom szükséges az együttműködésben, a kiszámíthatóságban és az egyes feladatok megközelítésében.”3
Ugyanakkor Ausztria még az év elején a jelenlegi Európát érintő fenyegetésekre, biztonsági
kihívásokra figyelemmel Elnökségének keretében három prioritást fogalmazott meg. Ezek a
meglévő konfliktusok megoldásához való hozzájárulás, a radikalizálódás és a szélsőségek
elleni harc, illetve a bizalom és a megbízhatóság megújítása.4
A tanulmány e prioritások (célok) megvalósulásának időarányos bemutatására vállalkozik.
Jelen tanulmány egy részkutatás eredménye. A kutatási téma az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet szerepe napjaink európai biztonsági architektúrájában. Ezen írás
egy részidős5 összefoglalás az EBESZ elnökségi munkáról (az elnökségi munka hivatalosan
2017. december 31-én zárul le).
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Balance sheet of the Austrian OSCE Presidency
Abstract
Austria is the Chairmanship of the OSCE for the year 2017. Austria's fundamental goals are in
line with the OSCE's general aspirations, namely „greater security and stability in Europe by
providing greater confidence in cooperation, predictability and approach to some tasks”.6
However, at the beginning of the year Austria in view of the current threats and security
challenges within the framework of its Presidency has achieved its three objectives. These are
the contributions to solving the existing conflicts, the struggle against radicalization and
extremism, and restore the trust and confidence.7 Aim of this paper is to outline of these
priorities (goals) time-proportional.
This paper is a result of the partial search. The research topic is the role of the Organization
for Security and Cooperation in Europe in today’s European security architecture. This
writing gives a partial summaries of the Austrian OSCE Presidency period, which ends on 31
December 2017.
Keywords: OSCE, Chairmanship, priorities
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Bevezetés
Az eddigi kutatások rávilágítottak, hogy egy adott részkérdés elemzésénél a szerző óhatatlanul vissza-visszanyúl a korábbi tanulmányokban leírt következtetéseihez, ezért ezek kisebbnagyobb részben ismétlődhetnek az új elemzésben is. Ez szinte elkerülhetetlen, különösen
annak fényében, hogy most olyan összegzés készül, ami az Európai és Biztonsági Együttműködés Szervezetének egy hosszabb idejű áttekintését célozta meg.
Jelen írás elsőként a címbeli téma keretét biztosító fogalmakat tisztázza, majd az EBESZ
szervezeti struktúráját és működési kultúráját mutatja be az osztrák elnökség három célja
mentén. A témáról eddig átfogó, minden célterületre kiterjedő elemzés nem készült, nem is
készülhetett (még tart az elnökségi időszak). A három prioritás közül a válságkezelés módja
és eszközei – pl. Ukrajna okán – egy különleges színfoltot jelent a mai európai biztonsági
architektúrában. Ez az elemzés is, a teljesség igénye nélkül ugyan, de kiemelendő kérdésként
kezeli az EBESZ ukrajnai tevékenységét is az osztrák Elnökség munkáját bemutató értékelésben.

Fogalmak
Az EBESZ a kooperatív biztonság iskolapéldája. A kooperatív biztonság „az államok biztonságpolitikai együttműködésének legáltalánosabb formája, ahol több állam együtt lép fel a fenyegetéssel szemben, amelyet minden résztvevő annak tart… szélesebb értelemben az államok közötti… politikai és jogi kapcsolathálózat. Magában foglalja a nemzetközi szervezetekben való tagságot éppúgy, mint a konkrét, a haderő-korlátozás betartásának ellenőrzésére született megállapodásokat és a multi- és bilaterális egyezményeket”.8 Mindez a kollektív biztonság rendszerén belül értelmezendő, ahol „a rendszer tagjai kötelezik magukat arra, hogy egy
vagy több tagnak, egy másik vagy több tag általi fenyegetése vagy megtámadása esetén katonai eszközök bevonásával segítséget nyújtanak”.9 A témával összefüggő fogalmi rendszer egy
harmadik taggal válik teljessé, ez pedig a kollektív védelem (NATO). Ez esetben a kollektív
rendszer egyik tagja, mint külső fenyegető válik veszéllyé a NATO saját tagjaira. 10
Továbbá, az EBESZ, ha nem is iskolapélda, de igazolhatóan biztonsági közösség. A biztonsági közösség fogalom először Karl. W. Deutsch és munkatársai tanulmányában jelent meg még
1957-ben. Röviden arról van szó, hogy egy csoport (biztonsági közösség) tagjai olyan szinten
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integrálódnak, hogy „valódi bizonyossággal állítható, hogy a tagok közötti nézeteltéréseket
nem harcokkal, hanem valami más módon képesek rendezni”.11 Karl W. Deutsch szerint kétféle csoportról beszélhetünk: az egyesített (két vagy három ország formális egyesülése) és a
pluralisztikus csoportról (független országok integrációja, „ahol bízhatunk a változások békés
megoldásában”, kialakul a kölcsönös bizalom, a közös mi-tudat és a lojalitás a közösséghez).12 Később Michael Barnett és Emanuel Adler újra definiálták ezt az elgondolást, s megalkották a biztonsági közösségek fejlődési mintáját, amelynek három fejlődési szakasza van
(keletkezés, növekedés és az érett szakasz).13 Ezen közösségek léte azonban nem azt jelenti,
hogy itt az „örök béke”, hanem inkább annak valószínűsítését fejezi ki, hogy vitáik rendezése
békés úton történik. Az EBESZ fejlődési íve, a laza kapcsolódásból a szervezeti és intézményi
funkciók megerősítéséig kellő bizonyítékot szolgáltat arra, hogy e Szervezet azonosítható
legyen, mint biztonsági közösség. Az országok növekvő száma (EBEÉ 35 aláíró ország, ma
EBESZ 57 részes állam) azt is bizonyítja, hogy a Szervezet inkább inkluzív (befogad), mint
elutasít vagy feltételeket szab a részvételhez, ami a közös értékek, normák és alapelvek mentén teszi biztonságot építővé és felhasználóvá az EBESZ-régió kb. 1,2 milliárd ember
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megosztott közös terét. Az EBESZ regionális „kormányzása” egy olyanfajta biztonsági közösséget hozott létre, ahol a kooperáció a résztvevők kollektív és kölcsönös bizalmára épül,
illetve a normák betartásával „megbízható várakozások léteznek arra, hogy békésen rendezik
a vitákat”.15

Az EBESZ
A (szerző) egyik EBESZ-ről készült utolsó elemzésének16 legutolsó mondata egy összegző
munka elején „in medias res” felütésnek tűnhet, de jól szolgálja a mondanivaló lényegét.
Didier Burkhalter svájci külügyminiszter szavai éppen az EBESZ tevékenységének a lényegét
fejezik ki: „Az EBESZ vált a nemzetközi közösség szemévé és a fülévé…”17 Ez a mondat
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2015-ben hangzott el, amikor Svájc után már Szerbia látta el az EBESZ Soros Elnökség teendőit, de ma sem lehet ennél jobban megragadni az EBESZ munkájának lényegét.
Az 57 részes államot és 11 partnerállamot magába foglaló Szervezet a világon a legnagyobb
földrajzi kiterjedésű regionális szervezet, közismerten fogalmazva „Vancouvertől Vlagyivosztokig” terjed. Jogelődje, az Európai Biztonsági és Együttműködési Fórum (EBEÉ), a hidegháborús időszak egyik olyan „értekezlete”, amely helyet és lehetőséget adva megkönnyítette a
Kelet és a Nyugat közötti párbeszédet. Ez kiváltképpen fontos az emberi jogok kérdése kapcsán, mert ez a Fórum foglalkozott először összeurópai szinten ezzel a kérdéssel, ami később
nem vártan, de „hozzájárult a közép- és kelet-európai szocialista államokban bekövetkezett
alapvető változásokhoz”.18
Az 1990-es évek változásai nem hagyták érintetlenül ezt a Szervezet sem, de mivel jól értékelte lehetőségeit, így hamar és rugalmasan reagált. Stratégiai elgondolásában a régi-új elemek egyaránt megtalálhatók, amelyek kiegészítik és erősítik egymást. A Helsinki Alapelvek 19
(a régi elemek) az ENSZ Alapokmányának elveit vették alapul, sok eleme azonban meghaladta a saját korát, mert „hivatkozási alapként és kiindulási pontként szolgált, amihez még a részes államok egyhangú döntésére is szükség volt”.20 A későbbi változásokat is követte az
EBESZ. A Biztonsági Stratégiájában21 (új elemek) azonosítja a 21. századi kihívásokat,22
majd tagjainak és környezetének biztonságához a régi elvek mentén (lásd Helsinki Alapelvek)
járul hozzá, de a biztonságot átfogó és kooperatív módon értelmezi.23
A változások az EBEÉ intézményi struktúrát is érintették, ami teljesen összhangban volt a
Szervezet sajátos rugalmasságával, illetve a jó alkalmazkodó képességével. A folyamat tetőpontja éppen az 1994-es budapesti csúcstalálkozón volt, amikor a szervezet, Szervezetté vált.
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Ekkor kapta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet nevet, ezért a szerveinek a
neve és a feladataik is változtak.24 Az eddigi kutatás során ezek feldolgozása, leírása megtörtént, jelen esetben terjedelmi korlátok miatt csupán azon intézményekről esik szó és oly mértékben, amelyek közvetlenül a témához kapcsolódnak.25
Az EBESZ mára szerves részévé vált az euro-atlanti térség biztonságáért felelős nemzetközi
szervezeteinek. Az európai munkamegosztás szerint a „puha biztonság” területén játszik fontos és elismert szerepet, miközben a „kemény biztonság” területét is le tudja fedni pl. a
konfliktusmegelőzés tevékenységével.26 Az EBESZ szerveivel, szakértőivel és területi műveletei hálózatának segítségével olyan kérdésekkel foglalkozik (pl. fegyverzetellenőrzés, a felelősségteljes kormányzás, a terrorizmus, az energiabiztonság, médiaszabadság, kisebbségek,
stb.), amelyek nagy hatással vannak közös biztonságunkra. Az EBESZ átfogó és kooperatív
módon értelmezi a biztonság kérdését (lásd fenn), így annak mind a három dimenzióját, a
politikai-katonai, gazdasági-környezeti és a humán dimenziót egységesen kezeli.27
Az EBESZ egyike a regionális szervezeteknek.28 Mint ilyen azonban nagyon egyedi, mert pl.
nincs katonai képessége, mint a NATO-nak ezért a válságkezelési képessége korlátozott.
Vagy korlátozott jogi képesség29 hiányában, – szemben az Európai Unióval, – neki korlátozott
a kapcsolatok kezelésére vonatkozó képessége. A bizalomépítő adottsága okán azonban párbeszéd ösztönző képessége van, ami az érdekellentétben álló feleket előbb vagy utóbb megegyezésre ösztönzi. Mindezekkel együtt nincs még egy olyan regionális szervezet, amely oly
széles körű földrajzi kiterjedésű területen képes „fellépni”, mint az EBESZ. Ez teszi a Szervezetet a konfliktusmegelőzés és a konfliktusmegoldás kulcsszereplőjévé.30
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A Soros Elnökség – Ausztria
Az EBESZ szervezeti struktúrája31 akár két részre bontható, a valóságban ezek szervesen öszszekapcsolódnak32: a politikai döntéshozó és az operatív csoportra.33 Az operatív intézmények
közül a legismertebbek a Soros Elnökség (Chairmanship), azon belül a Soros Elnök
(Chairman-in-Office) illetve a Trojka (Troika) hármasa.34
A Trojka intézménye az EBESZ működésének a folytonosságát szimbolizálja, mert a tagjai az
előző, a jelenlegi és a következő Soros Elnökből kerülnek ki. Az EBESZ soros elnöki tisztsége egy naptári évre szóló mandátum. A mindenkori Soros Elnök (az adott ország külügyminisztere) felelősséggel tartozik a résztvevő országokkal, a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok koordinálásáért, a konzultációkért, sőt a konfliktusmegelőzés feladataiban is
aktív.35 A Szervezet egészének adminisztratív irányítója, támogatója az EBESZ-Főtitkár és a
Titkársága (OSCE Secretary General).36 Ez utóbbi felelősségi területe Szervezet külkapcsolata, annak adminisztratív része és a pénzügyi területe. Mindemellett nyomon követik az aktuális trendeket, szakértői elemzéseket, amely ismereteket a gyakorlatban hasznosítanak.37
2017. január 1-jén Ausztria Németországtól vette át az EBESZ elnökségi stafétát. Ausztria,
hasonlóan, mint Svájc vagy Finnország, egyike azon „EBESZ-múltidézőknek”, akik elkötelezettek e páneurópai biztonsági szervezetben. Bruno Kreisky38 kancellár már a hidegháború
idején pártatlan és őszinte közvetítő szerepét töltötte be a Kelet és a Nyugat között formálódó
együttműködés létrehozatalában.39 Ugyan más okokból kifolyólag, de ma is nagy szükség van
31
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az ilyen típusú közvetítőre, az európai biztonság törésein hidat építőre. Ausztria képes az európai biztonság alakítására. Az év elején „a megszokottnál lendületesebben és nagyobb felelősséggel kezdte meg a munkát Európa biztonságáért”.40 Az EBESZ intézményi struktúrájában, mint az már említésre került, a Soros Elnökség, illetve a Soros Elnök személye nagyon
fontos intézmény. Az intenzív válsághelyzetekben közvetít és koordinálja az összes belső
EBESZ tevékenységet, kifelé pedig az „EBESZ-hangjaként” szól.41
Ausztria szimbolikus hely és szereplő az európai biztonsági intézményekben, eseményekben
egyaránt (pl. valamikor Kelet és Nyugat kapuja volt, az ENSZ Atomenergia Ügynöksége itt
van, 1995 óta Bécsben működik az EBESZ Titkársága, illetve 2000-ben már betöltötte az
EBESZ elnöki tisztségét).
Az osztrák Elnökség annak megfelelően határozta meg elnökségi prioritásait, hogy az
EBESZ-térségben milyen fenyegetések, kihívások veszélyeztetik a közös biztonságot. Elnökségi vélemény szerint a jelenleg is létező (akár befagyott) katonai konfrontációkon túl (pl.
ukrajnai, szíriai) főleg határbiztonsági konfliktusok fenyegetnek. Mindemellett a radikális
csoportok és a terrorista akciók növekvő száma, s ezzel összefüggésben a polgárok bizalomvesztése a nemzetközi szervezetekben, így az EBESZ intézményeiben is, aggodalomra ad
okot.42 Az EBESZ Soros Elnöke ezért úgy vélte, hogy politikai megoldásokra van szükség,
amihez a párbeszéd létrehozása, fenntartása és folytatása elsődleges eszköz.
A prioritások közül a radikalizáció terjedése és a terrorizmus fenyegetése nemcsak Európát
érinti. Globális kihívás, ezért kell intenzívebbé tenni az ezek elleni tevékenységet. A probléma
a társadalmi biztonságot is érinti, különös tekintettel a radikalizációra, ami a fiatalok körében
emelkedő tendenciát mutat.43 Szintén társadalmi kérdés a bizalomvesztés kérdése. A probléhttp://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securitiesstudies/pdfs/CSSAnalyse202-EN.pdf (letöltve. 2017.10.21.)
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További kutatásokra érdemes, de terjedelmi korlátok miatt csak utalásszerű kitekintést enged e társadalmi
jelenség. Erre vonatkozóan született egy részletes elemzés az Osztrák Elnökség Önértékelése címen, ahol az
EBESZ különböző dimenzióit érintő, az osztrák elnökségi időben történtek vannak számba véve. Az elnökségi
prioritások miatt a témához kapcsolódóan is számos információ áll rendelkezésre pl. a radikalizmus vagy a
vallásilag motivált szélsőségek problémájáról. Eszerint az osztrák dzsihádisták száma kicsi, de mégis
veszélyesnek tekintendők. Az Alkotmányvédelmi és Terrorelhárítási Minisztérium (Ministry for Protection of
the Constitution and Counterterrorism) adatai szerint 296 osztrák születésű személy ismeretes, akik részt vettek
Szíriában és Irakban a dzsihádista tevékenységben. 2016 végén 280 személyt lokalizáltak Ausztriában, majd a
hatóságok felügyelete alá kerültek. Ez a szám a következetes büntetőeljárások és a valódi büntetések
következtében csökken. Az azonban tény, hogy az Ausztriában élő emberek ideológiailag közel állnak a
szélsőséges iszlámhoz, ezt a bécsi fiatalok között folytatott vizsgálatok mutatják. Pl. a 401 felmérésben részt
vevő fiatalok közül 27%-a pozitív érzéseket mutat a rendkívül vallásos emberek felé, akik hajlandóak a hitükért
háborúba menni. Ezek a fiatalok a Nyugatot elnyomóként látják, s egyetértettek abban, hogy akár erőszak árán is
védeni kell az iszlámot. (A szerző fordításában és kiemelésében.). További részletek és a megoldási

ma összetett, a megoldása még jobban, ezért fontos a nagyobb átláthatóság és mélyebb összekapcsolódás kutatása pl. olyan területeken, mint a gazdaság, vagy a humán biztonság területe.44
Közismert, hogy 2001. szeptember 11-e után, de főleg az elmúlt évtized különböző konfliktusainak és az erőszakos cselekmények növekvő száma következtében a „különféle civilizációk
és régiók közötti „párbeszéd” szükségessége számos kezdeményezés tárgyát képezte, mintegy
eszközként arra, hogy a közöttük fennálló viszály békés úton rendeződjék”.45
Napjaink történései azonban megnehezítik a „párbeszéd” kialakítását. Jó példa erre az, hogy
Európa nemrégiben soha nem látott kiterjedésű és intenzitású menekültválsággal nézett szembe. Ennek oka természetesen összetettebb, mint aminek bemutatására e tanulmány vállalkozhat, de egy dolgot érdemes kiemelni a sok tényező közül. Nevezetesen a Közel-Kelet és
Észak-Afrika térségében a súlyos helyzetek kialakulásáért az intolerancia, a rasszista kirekesztés, a polarizáció (pl. társadalom kettő vagy több részre válása) és a politikai
instrumentalizáció46 a felelős (pl. közel-keleti térségben a vallás politikai dimenzióba kerül és
ennek következményei).47 Tény, hogy sok esetben a kultúrák és a vallások között a diskurzus
egyre nehezebbé válik.48 Ez igazi csapás a párbeszéd intézményére. Az EBESZ kulcsfontosságú eszköze pedig éppen a párbeszéd. Ezzel segíti elő a konfliktusok megelőzősét vagy megszüntetését, a megbékélést, az újjáépítéshez szükséges ismeretek átadását, sőt adott esetben
képes mérsékelni a felek tárgyalási hangnemét is. A párbeszéd konkrétan is „tárgyaló asztalt”
kínál a felek számára, hogy kölcsönös kapcsolatba lépjenek egymással, megosszák tapasztalataikat és annak szellemében továbbfejlesszék együttműködésüket. A bizalomépítő szerepéről
nem is beszélve. A párbeszéd eszköz csupán egy az eszközök közül, ami az EBESZ tevékenységi kínálatában (a három dimenzióban lásd korábban) huszonháromféle feladatban ölt testet.49
Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter kijelentése szerint „Ausztria továbbra is, mint ahogyan azt tette korábban semleges országként, szerepet vállal párbeszéd-előmozdítóként és
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hídépítőként az EBESZ elnöksége alatt. Az éves program szerint több bizalomépítéssel összefüggő konferencia volt már, de a média szabadságáról is pl. a Nyugat-Balkánon”.50
Az EBESZ három dimenziójából a gazdasági dimenzió eredményessége némileg elmarad a
másik kettőtől, de a párbeszéd lehetőséget teremtett ezen a területen is a hiány pótlására (pl.
2017 megrendezték az EBESZ-elnökség vezette Üzletei Konferenciát a „Partnerség és innováció a fenntartható gazdaságokért” címmel, vagy először tartottak Előkészítő Találkozót a
25. EBESZ Gazdasági és Környezetvédelmi Fórumának).51 Ez a néhány kiragadott példa azt
bizonyítja, hogy Ausztria éves szintű feladatok ellátásában n elsődleges eszköz volt/marad a
párbeszéd.52
Mérleg
Megismerve az EBESZ témához szorosan kapcsolódó szervezeti és működési mechanizmusát, tekintsük át sorrendben az osztrák Elnökség idei terveinek megvalósulását. Folyamatban
lévő tevékenység értékelése persze szinte vakmerőség, de legalább is bátor dolog, mert „…
tudod-e azt, hogy mi lesz holnap?”53 A kérdés költői, de az EBESZ 2017. évi Biztonsági Felülvizsgálati Konferenciáján készült Vezetői jelentés,54 az EBESZ honlapján folyamatosan
frissülő Találkozók és Események,55 a Részes államok számára készített részletes program,56
az egyéb összefoglalók, hírlevelek sokasága sok részletre rávilágít az EBESZ három dimenziójához tartozó témákban. Ezek alapján néhány dolog már rögzíthető. Az összegzés alább közzé tett sorrendje nem jelent fontossági sorrendet, csupán követi a prioritások soros elnöki bejelentési rendjét, s az azokon belül bemutatott részletek a szerző saját választását tükrözik.
1.Erősödő katonai konfliktusok megoldáshoz való hozzájárulás (Defusing armed
conflicts)
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Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek I. Ford.: Makai Imre, Budapest, Európa
Könyvkiadó, 1982, 370.o.
54
2017 ANNUAL SECURITY REVIEW Conference Vienna, 27 to 29 June 2017, Chairperson’s report, 1-44.o.
http://www.osce.org/chairmanship/335826?download=true (letöltve: 2017. 10.21.)
55
Megvalósult, jelenlegi és tervezett programok olvashatók OSCE Meeting and events folyamatosan frissülő
felületén,
http://www.osce.org/meetings-events (letöltve: 2017.10.23.)
56
Az elnökségi programból vett részletek a szerző fordításában jelentek meg a szövegben. Nem pontosan a dokumentum sorrendje szerint, s mivel főleg tartalmi összesítésben jelenik meg a magyar szöveg, ezért nincs külön
idézőjelezve, hanem az oldalszám megjelenítése segíti az összevethetőséget az eredeti munkával. Programme of
the Austrian OSCE Chairmanship for presentation to Participating States, 1-2. o.
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/OSZE/OSCE_Factsheet_Web.pdf
(letöltve: 2017.10.28.)
51

Ennek igazolása az éppen aktuális tizenhat folyó művelet, amiből alább csak az ukrán példa
kap rövid bemutatást.57 Az európai biztonság és stabilitás, illetve az EBESZ területén a részes
államok által támogatott értékek védelme elsődleges tényező volt és maradt, amire a katonai
akciók, konfliktusok veszélyt jelentenek. Különösen igaz ez a kelet-ukrajnai események tükrében. Miközben a többi „befagyott konfliktus”58 is EBESZ feladatkörbe tartozó (pl. Dnyeszter-menti Moldáv Köztársaság, Hegyi-Karabah, Grúzia, stb.), a kelet-európai történések közelisége miatt azt gondolhatnánk, hogy az ukrajnai események folyamatos érdeklődésre tartanak
számot. A szakértői összefoglalás szerint azonban „a 2015-ben és 2016-ban az ukrán probléma… kérdéseit háttérbe szorították a világ és az európai politika olyan eseményei, mint szíriai
polgárháború és az Iszlám Állam előretörése, a 2015-ös európai migrációs válság, a 2016.
júliusi Brexit-népszavazás, illetve a 2016. novemberi amerikai elnökválasztás”.59
2017. júliusban az EBESZ Parlamenti Közgyűlése határozatban60 rögzítette, hogy KeletUkrajnában Donyeck és Luhanszk megyék egyes körzeteit (orosz hibrid) katonai erők tartják
ellenőrzésük alatt.61 Az EBESZ egyúttal felszólította Oroszországot a megszállt területek elhagyására, a Helsinki Alapelvek betartására, többek között a határok, a területi sérthetetlenség
elvét kiemelve.62
Ukrajnában jelenleg három EBESZ művelet van: az első az EBESZ Különleges Megfigyelői
Missziója, még 2014. március 21-én telepítették, fegyvertelen, civilekből álló, 24/7 órában
teljesít szolgálatot. Fő feladatai az ukrán helyzet pártatlan és objektív módon történő megfigyelése és jelentése, illetve a párbeszéd koordinálása a válságban érintett felek között.63
A következő az EBESZ Projekt-koordinátori Művelete, amelyet 1999. június 1-jén hozták
létre. Fő feladata Ukrajna biztonságának növelése, pl. a demokratikus normáknak megfelelő
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intézmények, gyakorlatok kialakítása, fejlesztése a modern demokrácia kiépítésének megfelelően.64
A harmadik pedig a (Határ)Megfigyelő Misszió az orosz Gukovo és Donetsk ellenőrzőpontokon. 2014. július 2-tól működik.65
Ez az osztrák elnökségi cél tehát a politikai-katonai dimenzió fontos része. Miközben a katonai együttműködés, illetve a katonai tevékenység átláthatósága érdekében folytatott párbeszéd
is bizalomépítő tényező. E prioritás tekintetében még van elég feladat az idei évre, pl. a már
elkezdett Bécsi Dokumentum66 korszerűsítése,67 továbbá az éppen „gyengélkedő” hagyományos fegyverzetellenőrzésről folytatott átfogó és strukturált párbeszéd felélesztése. Érdemi
előrelépés a Magatartási Kódex68 jobb végrehajtásában, a részes és a partner államokkal politikai párbeszéd folytatásában várható még az idén (ennek tárgya többek között a biztonsági
szektor reformja). Ezzel összefüggésben Ausztria támogatja a közvetlen katonai kapcsolatok
és szakértelem átadást a részes államok között.69
2. A radikalizálódás és a szélsőségek elleni harc (Fighting radicalisation and violent
extremism)
Sebastian Kurz a három osztrák elnökségi prioritás közül e területre különleges hangsúlyt
fektetett, mind Ausztriában, mind az EBESZ térségében, főként a fiatalok körében (lásd a
Soros Elnökség fejezet). Elsőként a probléma azonosítása, majd kiváltó okainak, indítékainak
kezelése jelentette a feladatot. Ez nem a fiatalok megfigyelését, hanem a rájuk figyelést jelentette/jelenti. A megoldásról szóló stratégiája átfogó, mert a taktikai elemek a részes államok
egyéni tevékenységét is feltételezik. Ennek gyakorlati megvalósítása úgy történt, hogy Nyugat-Európában, Közép-Ázsiában, a fekete-tengeri térségben és a Balkánon regionális
workshop összejövetelek kerültek megrendezésre a témában.70 Sok fiatal nemcsak részt vett,
64
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de segített a probléma megoldáshoz közelebb vivő innovatív megközelítések kidolgozásában.
Ehhez kapcsolódik az osztrák elnökség még megvalósításra váró terve egy olyan projektet
indítására, amelyben a fiatalok képviselői „felhatalmazást kapnak”, hogy saját országukban is
foglalkozzanak e kérdéssel.
A prioritás tárgykörébe tartozik a tömeges migráció is, amely sok és sokféle elgondolást vet
fel az EBESZ-térség országaiban. Kétségtelen, hogy egyes országoknak segítségre van szüksége, amiben az EBESZ a kötelezettségein kívül a kézzelfogható támogatási projektjeivel
pozitív szereplő, de a kiváltó okok kezelésében inkább közvetett szerepet játszik. Műveletei
révén a Nyugat-Balkánon határigazgatási, biztonsági és emberi jogi kérdések megoldásában,
illetve a tolerancia és a diszkrimináció mentesség elve mentén támogatja az államokat a „maradó menekültek” beilleszkedésének segítésével.71
Fontos tényező a folyamatosság biztosítása, az elnökségeken átnyúló feladatok továbbvitele,
mint pl. a jó kormányzás, fenntarthatóság, „a zöld energia” támogatása. Az üzleti partnerség
kiépítése, a „gazdasági befogadás” ösztönzése a korrupcióellenes működés támogatása, amely
egyben a radikalizmus térnyerését is nehezíti.72
Az emberi jogi dimenzión belül külön figyelemre méltó a nemek közötti egyenlőség kérdése.
2017 júliusában megtartották azt a konferenciát,73 ahol a nemek közötti egyenlőség végrehajtására készített cselekvési terv hiányosságai kerültek pótlásra. Ez a kérdés egyébként Ausztria
egész éves elnöksége alatt „minden erőfeszítésében benne van”.74
3. A bizalom és a megbízhatóság megújítása (Re-establishing trust and confidence)
A kihirdetett feladat ismerős, az EBEÉ-EBESZ kapcsán szinte rutinszerű tevékenységről van
szó, de félő, hogy a szavak mögötti tartalom nem mindenki számára egyértelmű üzenet. Elsőként fontosnak tartom a két szó jelentésének a tisztázását. Angol nyelven két különálló szó, de
magyarul mind a két szó bizalmat jelent. Esetünkben azonban a trust a bizalom, a confidence
pedig a bizakodás tartalommal egyenértékű (szerző saját kiemelése). Ennek látszatra nincs
jelentősége, de a valóságban igen. Az EBESZ bizalomerősítő, bizalomépítő filozófiájának
jobb megértéséhez egy kis kitérőre van szükség. A bizalom kialakulásának többféle módja
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van. A részletektől eltekintve75 most a következő értelmezhető: „elterjedhet az egyes közösségeken belül…, létrehozva a bizalom kultúráját, amely az adott közösség működését biztosító normák és értékek rendszeréből következik.76 Mindehhez nyújt további kiváló elemzési
segítséget Niklas Luhmann,77 akinek a fogalmakhoz fűzött magyarázata az EBESZ bizalomépítő értelmezésére is kiterjeszthető. Nevezetesen „a bizalom (confidence) a rendszerben a
bizalom (trust) a partnerekben az alternatívákat figyelembe véve különböző attitűdök, de kétségtelenül hatnak egymásra. Különösen a bizalom (confidence) csökkenése vagy a nehézségek erősödése a helyzetek és a partnerek megtalálásában, amely indokoltan bizalmat (trust)
romboló hatást válhat ki, ez pedig csökkenti a rendszerben igénybe vehető aktivitások terjedelmét”.78
Az osztrák elnökség az államok közötti, de főleg az egyének bizalomvesztése okainak feltárására fókuszált, különösen „a béke és a közös értékek megőrzésére feljogosított kormányzati
intézményekben, szervezetekben”, ezért ez utóbbi „kritikus vizsgálatát tette szükségessé”. 79
Az EBESZ olvasatában a kérdés államok között és az államokon belül is megjelenik. A fent
leírtak megerősítik, hogy a gazdasági-környezeti dimenzió is kiváló alapot jelent a kölcsönösen előnyös együttműködéshez a részt vevő államok között. Erre már a 2010-es Astanai Nyilatkozat is lehetőséget adott volna (a Vancouvertől Vlagyivosztokig terjedő gazdasági tér
megteremtésére), a helyett azonban gazdasági széttagoltság, a kereskedelem politikai eszközként való használata realizálódott. A gazdasági tér kialakulása, az országok összekapcsolódása eszköz lehetne a megosztottság kezelésére. Továbbá az új üzleti partnerség megerősítené a
társadalmat. A létrejövő gazdasági kapcsolatok pedig a konfliktusokkal terhelt területeken az
életkörülmények kézzelfogható változásához vezetnének, amelyek megerősítik a megbízhatóságot, s bizalmat adnak.
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vább bővíthető. Ezt támasztja alá a „környezetbarátabbá válunk mottójuk”, amely összhangban van az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival.81
Összegzésül elmondható, hogy az osztrák EBESZ-elnökség biztonsági percepciója reális kihívásokra, határozott tervet készített. A három prioritás megvalósításának pedig keretet ad az
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EBESZ feladatok háromdimenziós rendszere (a katona-politikai, a gazdaság-környezeti és a
humán dimenzió).
Következtetés
Az eddigi kutatás során igazolást nyert, hogy az EBESZ puha eszközökkel, de kemény körülmények között végzi a munkáját. Az osztrák EBESZ-elnökség három prioritásához számtalan tevékenységi forma társult, de ahogyan Sebastian Kurz fogalmazott az első hét hónap elnökségi értékelést adó interjújában „a különböző feladatok (kihívások) megoldásánál inkább a
megoldás fenntarthatóságára koncentráltak, mintsem minden határozatot vagy nyilatkozatot
elfogadtak volna … a minőségi kérdések többet jelentenek, mint a mennyiségi megoldások”.82
Az év hátralévő részében a munka folytatódik, még akkor is, ha a megoldások egy része már a
következő év eredményterméke is lesz (a Trojka olasz Elnökségéé).
Az EBESZ-elnökség évenként változik, miközben az EBESZ feladata állandó, és a „hídépítő”
Elnökségek munkájához kötőanyagként szolgál. Ez pedig nem egyéb, mint az, amit Christine
Muttonen, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének Elnöke 2017 nyarán így foglalt össze: „A
demokrácia és a diplomácia kemény munkája révén tudunk segíteni a politikai stabilitás, a
gazdasági növekedés, a környezeti fenntarthatóság és végső soron a béke és a jólét közös céljainak elérése érdekében.”83 Muttonen szavai továbbá remekül láttatják az EBESZ és az elnökségi munka esszenciáját is, miszerint: „Megtanultuk, hogy az igazi biztonság többet jelent,
mint a háború hiánya. A valódi biztonság azt jelenti, hogy biztosítható az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokratikus választások, a korrupció felszámolása és a jogállam érvényesülése.”84
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