
replika • 45–46 (2001. november): 45–59 45

A szí vós nem ze ti ál lam
NATO–EUkapcsolatok,EU-bővítés

ésaBalkánújrafelosztása

Salvatore Engel-diMauro

Bevezetés

Többtársadalomtudósvéleményeszerintamostanábantapasztalhatóglobalizációs
folyamatnagymértékbenaláástaanemzetiállamokszuverenitásátannakkövetkez-
ményeként,hogy–atörténelemfolyamánelőször–ageopolitikaibefolyáshelye
globális/regionálisszintreemelkedett.Azállamfelettiintézmények–példáulazEU
ésaWTO(VilágkereskedelmiSzervezet)–megjelenéseésterjeszkedésegyakorta
említett példa ezekre az új politikai és gazdasági kapcsolatokra (Agnew 2000;
Bourdieu1998;Brenner1998;Negri1998,2001;Sassen1999).Másokoptimistáb-
banálltakhozzáaglobalizációjelenségéhez,kifejtveatőkeésanemzetiállamok
dialektikuskapcsolatát,azállamhatalommindenkoriesetlegességétésazt,hogya
szuverenitás a történelem különböző időszakaiban gyakorlatilag egy maroknyi
államrakorlátozódott(Arrighi1999;Krasner1999;Taylor1994;Tilly1992).

A nem ze ti1államokrólfolyóvita,bársokoldalú,mégisnagyrésztfigyelmenkívül
hagyta az államfeletti intézmények,mint aNATOés azEU terjeszkedő és saját
magánakisellentmondópolitikáját.Azeddigitanulmányokleginkábbanembíráló
hangú,azEU-ésNATO-fejlesztéstárgyábanleíróéselőrejelzőfejtegetésektőlaz
Európajelentésétfirtatófilozofikusértekezésekigterjednek(GowanésAnderson
1997;SmithésTimmins2000;Taibo1998).EközbenazEUkeletibővítésénekgeo-
politikájára,főkéntpedigennekaNATO-bővítésselésakatonaiintervencionalizmus-
salvalókapcsolatárakevésfigyelemirányul.AzEU–NATOkapcsolatokelemzésé-
nekfontosságaabbanrejlik,hogymagyarázatotadhatazEUfejlődésére,mintaz
államformálás és/vagy imperializmus egy új fajtájára, és következtetéseket lehet
belőle levonni a keleti bővítés gyakorlati következményeire vonatkozóan. A
NATO–EUkapcsolatjólpéldázzaanemzetiállamokjelentőségét,azimperialista
erőfeszítéseketésaglobálispolitikai-gazdaságikapcsolatokstrukturálásábanrejlő
kolonializmust.Ezakapcsolatakeletibővítéskontextusábanrávilágítazországok
egymás közötti rivalizálásáraEurópa kolonizációs és imperialista újrafelosztásán
keresztül. Az EU és a NATO közötti kommunikáció ugyanakkor árnyalja a

1Tillyt(1992)követvehasználoma„nemzetiállam”kifejezésta„nemzetállam”helyett,hogyelejét
vegyemannakamitologikusfeltevésnek,miszerintegynemzetállamterületénegynemzettagjaiélnek.
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2Ahelyett,hogytagadnámazEU-t,mintállamformát,úgygondolom,hogyamostanihelyzetben
azEU,mintállam,gyerekcipőbenjármindatagállamok,mindakülsőállamokérdekviszályaimiatt.
EnnekellenéreazEUmintországmegteremtéselehetségesajövőben,acentrifugáliséscentripetális
hatásokeredményénekfüggvényében.
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globalizációrólfolyóvitátazzal,hogyláthatóvátesziakülsőésbelsőfeszültségeket
azállamfelettiintézmények,anemzetiállamokésatőkeközött.
AkövetkezőoldalakonelőszörleíromazEUtörekvéseitésviszonyátaNATO-

hozaszuverenitáskérdésévelkapcsolatban.Ezutánrátérekakelet-európaikap-
csolatokkolonizációsésimperialistavonatkozásaira,példakéntemlítveazesemé-
nyeket,amelyekJugoszláviabombázásáhozvezettek,majdadél-Európávalkap-
csolatos„StabilitásiPaktum”keletkezését.Ahivatalosdokumentumokból,gazda-
ságpolitikából és katonai beavatkozásból leszűrhető bizonyítékok azt sugallják,
hogyazEUésaNATOkapcsolataésmindkettőkelet-Európábanérvényesítendő
politikájabeleillikegyúj,kolonizációsésimperialisztikussémába.AzEUterjesz-
kedőpolitikájábantapasztalhatókövetkezetlenségekés/vagyaszervezetenbelüli
feszültségekaNATO–EUtagságátfedéseibőlésakétállamfelettiszervezetkülön-
bözőbirodalmiközpontjainak(Franciaország–NémetországazEU,Nagy-Britan-
nia–EgyesültÁllamokaNATOesetében)kifeléésbefeléirányulótörekvéseiből
ered nek.
AzEU–NATOkapcsolatnak gyakorlati következményei vannak azEUkeleti

bővítési folyamatánkeresztülkelet-Európa integrációjánakmikéntjére.Akelet-
európai államok számára két eshetőség áll fenn: a térség felosztható lesz – egy
policentrikusbirodalomrészeként–azEUésaNATOéppenaktuális(ésfolya-
matosanváltozó)egyezményeialapján,vagyintegrálódhategyújszerűkolonizáci-
óssémaalapjánazEU-és/vagyaNATO-nagyhatalmaktólvalófüggésszerint.Mi
több,mintazakövetkezőkbennyilvánvalólesz,azEU-tmégmindiglehetnéhány,
egymássalszoroskapcsolatbanálló–három,kelet-európaiteljhatalomértversen-
gő–nagyhatalomáltalvezéreltszervezetkéntelképzelni.2

Me to di kai meg kö ze lí tés

Azelemzéselkészítéséhezkülönfélehivatalosdokumentumokattanulmányoztam.
ANATOmellettadokumentumokolyan–hivatalosanazEU-nkívüli–intézmé-
nyekből származnak,mintazENSZBT,aKFOR,azUSAIDésazEBESZ.Az
EurópaiUnióTanácsából(aTanácsból),azEUKözösKül-ésBiztonságpolitikai
HivatalábólésaKülügyiBizottságbólszármazódokumentumokszolgáltakazEU
Balkán felé irányuló politikájának értelmezésére.Az egyenkénti logikai kizárás
módszerét használtam, hogy körvonalazzama különböző geopolitikai érdekszö-
vetségeketésezeknekazEUállamkialakulásaésterjeszkedésekörülihelyezkedé-
sét, ígykövetkeztetvecéljaikra.Mintazközismert,ahatalmiviszonyokraazEU
esetébenfrancia–német,aNATO-banpedigangol–amerikaibefolyásjellemző.Az
EUésNATOközöttikapcsolatokmegvilágításáhozakoszovóiválságotésaStabi-
litásiPaktumotelemzem,mivelmindkétesetbennagyazátfedés,amirávilágíthat
akülönbözőnagyhatalmakköztifeszültségekre.
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3TalánBornschiernemtudottróla,deezazötlet jóvalelőbb,Kropotkinnál(1976[1902])már
felmerült.Kropotkinfelismertegyfajtatörténelmi,változóésdialektikuskapcsolatotazanyagialapo-
konnyugvóegyéniérdekekésatársadalmiintézményekközött,amelykapcsolatkezdetbenakülső
nyomásokhatásáraegyüttműködő.Ennekadialektikuskapcsolatnaklétezikegykritikusküszöbe,az,
amikoraszociálisintézményektúlnőnekazonfeladatukon,hogykielégítsékmindazegyéni,minda
kollektívigényeket.Ezenaküszöböntúltörténhetnekkomolytársadalmiésszerkezetiváltozások.
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Az EU, a NA TO, és a szu ve re ni tás

Függetlenülattól,hogyanközelítjükmegaglobalizációtmintfolyamatot,azEU,
mint nemzetfeletti intézmény kialakulása és terjeszkedése kétségbe vonhatja az
államkialakulás és -reprodukció mostani elméleteit, legalábbis azokat, amelyek
egyediregionálisjellegettulajdonítanakajelenségnek.EgyesekszerintazEUegy
új, meghatározatlan államforma; nem konföderáció, de nem is „nemzetállam”.
Nemzetfölötti intézménykénthivatalosanösszeolvasztjaésegyesíti a tagállamok
szuverenitását,sezaTanácsbanrealizálódik.Ezanemteljesszuverenitásviszont
–delegáltképviselőkrendszerénkeresztül–teljhatalmatgyakorolanemzetiálla-
mokadminisztrációjafelett.Anyugat-európaiparlamentárisrendszerhezképest
ezafajtaszuverenitásjelentősencsökkentiaválasztókeddigiscsekélybefolyását.
AzEUtehátnemillikbeleajelenlegiállamkialakulás-,szerveződés-ésszuvereni-
táselméletekbe,valamintazállampolgárságrólvagy„demokráciáról”alkotottálta-
lános felfogásba (pl. a hatalom három ága – törvényhozó, igazságszolgáltató és
végrehajtó–nemkülönülelegymástólaTanácsban)(Bornschier1997).Kevéssé
konvencionálisannézve:azEU-ról,mintállam-létrehozatalrólbeszélninehézkes,
mivelazállamrendszertöbbfontoselemekifejletlen.Példánakokáértavégrehaj-
tószervekkiépítése,aközpontierőszakszervezetlétrehozatala,vagyanevelésiés
oktatási rendszer kidolgozása az EU egészére nézve még gyerekcipőben jár
(Böröcz,személyesbeszélgetés,2000;Tilly1992).
Európafejlődésifolyamatainakhosszútávúáttekintéseválasztadhatazállam-

létrehozatalfentikérdéseire.AzEUolyannemzetiállamokegyüttese,amelyeka
tizenkilencedikszázadótaegyreinkábbelszigetelődtekegymástól(lásdStolerés
Cooper1997;Tilly1992;Woff1994).Bornschierszerint(1997)azEUEurópaegy-
fajta történelmi lengéscsillapítója, amelyet két ellentétes erő hozott létre: az
abszolutizmus(amelykésőbbnacionalizmussáfinomodott)ésazindividualizmus
(amelybőlkialakultaliberalizmus).Bárújnaktűnhet,deezazelméletkorábban,
anarchokommunistamegfogalmazásbanmárnapvilágotlátott3.
Függetlenül attól, hogy az ötlet nem eredeti, Bornschier helyesen ismeri fel,

hogymiértbajosazEU-tazetatistamodellek,a funkcionalistageopolitikaésa
leszűkítően gazdaságközpontú érvek általános elméletein belül megközelíteni
(lásdTilly1992).Viszontérvelése,ahogyanazEUbelsőellentéteitanacionalista
ésliberálisideológiákközöttiküzdelemrevezetivissza,erősenhézagos,sígynem
meggyőző.Ezzelellentétbenmeggyőződésem,hogyazEU-tnemcsakegymással
kapcsolatbanlevőnemzetiállamokkéntlehetkezelni;azállamokközöttiversen-
gésazEU-nbelüléskívülmegvilágítjaazegészintézménynekakutatókatteljesen
zavarbaejtő,egyediszerkezetét.
AzEUtöbbalapvetőszerkezetijellemzőjesokkalinkábbegyregionálisállamok

közöttirendszerrel,mintsemegyegyedüliállammalmutathasonlóságot.Először
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4PillanatnyilagaNATOésazEUközöttiátfedésrészleges,példáulazUSA,Kanada,Izland,Len-
gyelországésMagyarországtagjaazelőbbinek,deazutóbbinaknem.MásfelőlFranciaország,Német-
országésNagy-Britannia,azEUnagyhatalmaiegyszerreNATO-ésEU-tagok,úgyszinténakisebb
EU-hatalmak,OlaszországésSpanyolország.Ennekarészlegesátfedésnekakövetkezménye,hogyaz
EUkatonaiésezenkeresztülesetleggazdaságipolitikájábaazUSAközvetlenbefolyástnyer.
5AzEUkelet-EurópárairányulókövetkezetlenpolitikájaaNATO-tagságiátfedésbőlszármazik.

Ezahelyzetszerintemolyan,mintegyújra-ésújravésett(birodalmi)kőtábla,egypalimpszeszt.
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ismegkellemlíteni,hogyjogilagazEU-naknincsenerőszakszervevalamintegy-
ségesoktatása.Aprofesszionálishadseregek,rendőrierők,iskolákéstitkosszolgá-
latokrendkívülimértékűfejlődésenmentekkeresztülEurópa-szerte,főlegazEU
tagállamaiban(Tilly1992).AzilyenerőszakszervektovábbraisazEUegyestagál-
lamainakellenőrzésealattállnak,a tagállamokbelsőhierarchiájábólkövetkező,
egyenlőtlenszuverenitásmiatt(Krasner1999).Ekatonaiésegyébszervekszükség
eseténmobilizálhatókaTanácsszavazataialapjánazEUtagállamaiközöttitelj-
hatalomért és (nem feltétlenül területi) terjeszkedésért folytatott küzdelemben.
EzeketaküzdelmeketésazEUkülpolitikájátazonbannagybanbefolyásoljákaz
átfedésekésatagállamokközöttikülönbözőérdekszövetségek.Akatonaimozgó-
sításpéldáulnagybanfüggaNATO-nagyhatalmak–köztükazEgyesültÁllamok
– érdekeitől. Az EU közös hadseregének gondolata pedig erősen redundáns a
NATOterjeszkedésemiatt,amelynekazEUnagyhatalmaiistagjai.4 Az EU ti zen
öt tagállamából tizenegy a NATO tagja, négy NATO-tag pedig EU-felvételre
pályázik.
Másszóval,epalimpszeszt5 sze rint az EU in kább nem ze ti ál la mok poli cent ri kus 

együttese,mintaszuverenitásmegosztás(aTanácsáltalilátszategyenlőségrealapo-
zott)egyfajtája.Ezenimperialistaegyesülés–köznapinyelven:EU–központjait
Franciaország,NémetországésNagy-Britanniaalkotjavezető,valamintOlaszor-
szágésSpanyolországkisebbhatalmakként.AzEUdinamikus felépítéseés ter-
jeszkedésáltaliújraszerveződésenemfeltétlenülegyedi,legalábbis,aztállítom,a
mostaniállapotottekintvesemmiképpennemaz.AzEUjelenlegibelsődinamiká-
ja,amelyeta„demokratikus”képviseleteljelentéktelenedéseésagazdaságihata-
lomfúziókáltali terjeszkedése jellemez,avilágrendszer-elemzőkáltalmegjósolt
globálissémákatkövet(Arrighi1999;Chase-DunnésBoswell2000).Hogyadolog
bonyolultabblegyen,azegyeshatalmakkülpolitikaiösszekülönbözéseibenjelen-
tősszerepetjátszikazUSAgazdaságibefolyásaéskatonaifölénye.AzEUaláren-
deltségetöbbekközöttazUSA-tólvalóhaditechnológiaifüggőségbőlered.Chris
Patten,azEUkülügyibiztosaékesenmutatottráerreafüggőségre1999-benber-
linibeszédében:„AzEUtagállamaihétszerannyifegyvertimportálnakazUSA-
ból,mintamennyitexportálnak”(Patten,1999.december16.).

EU-bővítésmintkolonizáció

Miután megvitattuk az EU dinamikus szerkezetét az EU–NATO kapcsolattal
összefüggésben,akolonializmusésimperializmustárgyalásaelőttérdemesrészle-
tesenkitérniezekmibenlétére,mertkülönbenelemzésük–éppenazEUnemegé-
szenállamjellegemiatt–problematikuslehet.Comaroff(1997)adél-afrikaikolo-
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nizációesetébenháromdolgotemlít,amelyekazEU-bővítésselkapcsolatbahozha-
tók: 1. adminisztratív, 2. telepes, és 3.misszionárius kolonizációt.Mindhárom –
különbözőmódon –maga után von társadalmi változásokat. E három folyamat
egymás mellé rendeltsége teszi az EU-bővítési folyamatot önellentmondóvá és
heterogénné.Eszerintmásmagyarázataislehetakelet-európaiállamokmostját-
szottszerepének,mintaBourdieu(1998)különböző„tőketípusai”közöttikonver-
zió.
AzEU-ésNATO-bővítésesetébenújra,teljesösszetettségébentanulmányoz-

hatóabirodalmakköztiküzdeleméskolonizáció.EztmutatjaaBalkánhozvaló
agresszívhozzáállás,anemzetitőkénekakeletibővítésselkapcsolatosterjeszke-
dése és a bővítési tárgyalások koloniális hangvétele (lásd e válogatásunkban
Kovács; Kovács és Kabachnik; Sher; és Böröcz 2000; Stoler és Cooper 1997:
26–27).Abirodalmi törekvéseket jól illusztrálja a kelet-európai államok ellent-
mondásoskezelése,amelyacsatlakozásihierarchiafelállításátólabombázásokig
terjed, a következetlenség,mellyel a birodalom vigyázó szemét a kelet-európai
lakosokraveti(pl.akelet-európaibevándorlóktólvalófélelemkombinálvaaroma
lakosságélethelyzete iránti érdeklődéshirtelen fellendülésével), és azEU tőkéi
közöttimarakodásokmásnemzetitőkékkelújkizsákmányolásilehetőségekkiak-
názására(Böröcz1999;Chase-DunnésBoswell2000;Kagarlitsky1995).
Mindaháromkonkurenskolonizációsjelenség,amelyetComaroff(1997)említ,

megtalálható az EU/NATO–kelet-Európa kapcsolatban, új díszletek között. Az
adminisztrációs kolonizáció bürokratikus eszközök képében van jelen, míg az
acquis communautaire-t (indirekt)politikai-gazdaságinyomáskeretébenterjesztik
kikelet-Európaarraérdemesországaira.EztVerheugenígyleplezilevisszájáról
optimistajóslatában:

Teljesmértékigmegvagyokrólagyőződve,hogyazeurópaiintegrációlehetőségének
felkínálásanélkülközép-éskelet-Európaországainemtudtakvolnailyengyorsanés
sikeresenátalakulni(Verheugen,2000.október3.).

Eztazadminisztrációsésszervezetiátalakulásterősítiatőkebeáramlás.Abetele-
pülésikolonizációsokkalkevésbébrutális,mintafelvilágosodáskorában;mene-
dzserektőlnyugdíjasokonátmezőgazdaságiésegyébkisvállalkozókigleginkábba
relatívegazdagabbEUországokpolgáraitelepülnekbea„biztonságos”kelet-eu-
rópaiországokba(mintazkorábbanSpanyolországban,OlaszországbanésGörög-
országban megtörtént) azért, hogy kiaknázzák az olcsóbb munkaerőt, valamint
ingatlant vásároljanak. Végül a missziós kolonizáció megfeleltethető többek
közöttakülönbözőEU,NATOésUSAIDáltaltámogatottnemkormányzatiszer-
vezetek ténykedésének, amelyek a „szabad piac”, a „demokrácia” és a „polgári
társadalom”igéjéthirdetikakelet-európaitömegeknek.Akolonizációekétfor-
májátapályázóországokgazdaságánakazEUtőkeáramlásábavalóintegrációja
igyekszikmegszilárdítani.AhogyanVerheugennyilatkoztaazEU-felvétellehető-
ségénekgazdaságihatásáról:

AzEurópaiUniómesszeatizenháromtagjelöltországlegnagyobbkereskedelmipart-
nere.1993és1999közöttakereskedelemösszértékemajdnemelértea210milliárd
eurót.ÖsszességébenezekazországokazEUkülkereskedelmének13,7%-átjelentik,
őkazUSAutánazEUmásodiklegnagyobbkereskedelmipartnerei.AzEUkereske-
delmi többlete a kandidáló országokkal szemben az 1999-es évben 25,8 milli- 
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árdeuróvolt.AzEUésakandidálóországokközöttikereskedelmikapcsolatokegyre
intenzívebbekkéváltak(Verheugen,2000.november8.).

Abővítésésakereskedelmikapcsolatokegyenlőtlenségekialakítegyfajtafüggő-
séget,valamintkibővítiegyesnyugatihatalmakés tőkékbefolyásikörét.Ezeka
szerteágazókolonizációsfolyamatok,bonyolítvaazállamésatőkekapcsolatával,
gondoskodnakarról,hogyazEU,éppenúgy,mintatagállamokésafelvételüket
kérőállamoktevékenységeésszerkezeteis,ambivalensésversenyszerűlegyen.

A NA TO és az EU gaz da sá gi és ka to nai ha tal ma:
pusz títsd el és ural kodj!

Azesemények,amelyekJugoszláviabombázásáhozvezettek,egyértelművétették
azonimperialistatörekvéseket,amelyekaSzovjetunióösszeomlásautánieurópai
„demokratizációs”folyamatbanrejlenek.Mitöbb,felszínrehoztákageopolitikai
újrafelosztásnéhányalapvetőproblémájátéskétértelműségét.Elsőpillantásraaz
ENSZ–NATO–EUátfedéshomályaeltakarhatnémely,azEUgazdaságiéspoliti-
kai/katonaikeletiterjeszkedésébenrejlőlényegeskérdést.Azelsőilyenakülön-
bözőgazdaságiérdekekversengésénekkoordinálásaazEU-ésNATO-tagállamo-
konbelülakelet-európaibefolyáskiterjesztéseérdekében.Ahatalmiátfedések
továbbibizonytalanságoteredményeznek.Akatonaiésgazdasági érdekek rövid
áttekintésenyilvánvalóbbátehetiazátfedéskérdését.
Jugoszlávia bombázása egyértelművé tett több, addig kétséges, katonai befo-

lyássalésgazdaságpolitikaireformokerőszakosbevezetésévelkapcsolatoskérdést.
ANATOésazENSZdöntéseimindenesetbenazUSAérdekeit,valamintatőke
belsőelosztásávalkapcsolatosszempontokatkövették(Arrighi1999:56;Dehove
2000:132).Ezeketazelveketabritkormányokgyakranmegszállottankövették(itt
lehet említeni a Jugoszlávia elleni háborút és Irak bombázását). Az ENSZBT
működését nyugodt szívvel alá lehet rendelni aNATO-nak.AzENSZ szerepét
gyakorlatilagátruháztákaNATO-raaszervezetegyoldalújugoszláviaibeavatko-
zásakövetkeztében(Le Monde Diplomatique,1999.május).Eztúgyislehetértel-
mezni,mintazENSZBT-nekaNATOkatonaierejétőlvalóegyreerősödőfüggő-
ségelogikuskövetkezményét,amintezaz1995-ösboszniaiszerbállásokbombázá-
sánálisbebizonyosodott.Másrészrőlkell,hogylegyenegyfajta–gyakrankénysze-
rű–konszenzusazEUkétnagyhatalma,FranciaországésNémetországközött,
amelyekszinténaNATOtagjai.Afrancia–németkapcsolatokszorosakmaradnak
az EU szerkezetére vonatkozó véleménykülönbségek ellenére. Nagy-Britannia
azonbanmégdicsekszik isUSA-hűségével.Nemrégibena varsói tőzsdén tartott
beszédébenTonyBlairminiszterelnökkifejtette:

…ebbenaszűkülővilágban,amelybenújhatalmakszületnek,egyesülterőnkazEgye-
sültÁllamokkalnemcsakbrit,hanemegyeneseneurópaikívánalom.Nagy-Britannia
lehetahídEurópaésazUSAközött(Blair,2000.október6.).

Ezekbőlaszövetségekbőlkiindulvamegkockáztatomaztazállítást,hogyminda
NATO,mindazEUbelülrőlkétfőérdekszövetségreoszlik.ChiracésFischerki- 
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6 A B függelék (http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html) a jugoszláv
államszuverenitásgyakorlatilagteljesfeladásáttartalmazzaazáltal,hogybeleegyezikNATO-csapatok
korlátlanmozgásábaJugoszláviánbelül.
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jelentései egyértelművé tették terveiket egy központosított, hierarchikus EU-ra
német–francia befolyás alatt (Chirac 2000; Fischer 2000); a kevésbé befolyásos
államokésNagy-Britanniapedigvagykülön-különpróbáljákérdekeiketérvénye-
síteni,vagymegmaradnakazeddigiszövetségeknél.Avalóságbanviszonteznincs
így,mivelNagy-BritanniatovábbraisinkábbazUSA-valszövetkezik.
ANATOesetébenadélszlávháborúelegendőbizonyítékotszolgáltatottarra,

hogyegyfelől létezikazUSA–Kanada–Nagy-Britannia tengely,másfelőlpediga
francia,németésolaszkormányokazintervencióegyeneskövetkezményekéntaz
összeomlásszéléresodródtak.Abeavatkozáshevesvitátváltottkicsaknemvala-
mennyiEU-tagállamban,ésegyértelművé tetteaminiszteriképviselethiányáta
Tanács döntéshozatali procedúrájában (l. például az ír parlamenti vitát, http://
www.irlgov.ie/debates-99/25mar99/sect4.htm).Bárarambouillet-itárgyalásokata
Tanács (Franciaország és Nagy-Britannia) kezdeményezte, voltak tagállamok,
amelyekmindvégig„semlegesek”vagy„passzívak”maradtak(Raptis2000).
SőtazEgyesültÁllamokszokásosbritszövetségesévelegyüttbelekényszerítette

azösszesfeletegyteljeskörűkonfliktusbaaviszonylagmérsékelt,IbrahimRugova
által vezetett oldal kizárásával és a hírhedt B függelék kicsikarásával, amelyet
egyetlenszuverénországsemírtvolnaszabadakaratábólalá6. A rambouilleti tár
gyalásokarrairányultak,hogyatömegekszámáralegitimitástnyerjenazinterven-
ció,amelykülönbenesetlegesenaNATOtöbbtagállamábanbelpolitikaiösszeom-
lássalfenyegetettvolna.Arambouillet-iszínjátékközbenamédiaigyekezettminél
feketébbképetkialakítaniaszerbekről,hogykihúzzaapolitikaiellenzéklábaalól
atalajt,bebizonyítandó:adiplomáciailehetőségekkimerültekott,aholegyilyen
irracionális,népirtódiktatúraazellenség.Azegyetemesemberijogokmegsértése
felettibíráskodásönkényeskisajátításacsakmégjobbanelmérgesítetteahelyzetet
(Hayden1999;SkocoésWoodger2000).
AzEU–USApolitikánakavilágravalókiterjesztésénésabelpolitikaiellenzék

humanitárius jelszavakkalvaló leszerelésénkívülabalkánibeavatkozásnagyban
megkönnyítetteatőkebeáramlást(l.azUSAIDpéldájátlent).Avéghezvittpusz-
tításlehetőségetadatagállamoknakarra,hogynagyobbbefolyásrategyenekszert
a régióban újjáépítési terveken keresztül, ahogyan az a Stabilitási Paktumból
következik.A sikereskatonaibeavatkozásazonbanát is rajzoljaa világpolitikai
térképet,ésezzelakelet-európaihatalomértvalóversengésújformáithozzalét-
re.Avilágnyersanyagainakhozzáférhetőségeésafölöttükvalóellenőrzésretett
erőfeszítések tovább bonyolítják a helyzetet. Az USA és az EU érdekeltségei
messzetúlmutatnakkelet-Európán,ígyaStabilitásiPaktumimplicitetámogatjaaz
infrastruktúrafejlesztésénekkeretébenaközép-ázsiaiországokbólérkezőolajve-
zetékekkibővítésétésújraépítését–érdekesmódonTörökországmegkerülésével
(Adriaticus2000:94–97).Abalkánibeavatkozásbólkitűnik,hogyazállam-létre-
hozatalés-fenntartásazEUbelsőpolitikájábanállamokköztirendszertidéz,ez
látszikaháborúzásban,anemzetenbelülilegitimációsküzdelmekben,anemzetek
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köztiversengésbenésakolonizációsterjeszkedésben,valamintazállamésatőke
közöserősítésében(Chase-DunnésBoswell2000;Tilly1992).
AzonbanaNATO-és/vagyEU-hatalmak(megújult)keletikolonizációsterjesz-

kedésétéppenazekétszervezetközöttiátfedésteszibonyolulttáéssokszorosan
áttételessé.ANATObelsőtagoltságaközvetlenhatássalvanazEU-bővítésre,és
nemcsakazEU-tagokra,hanemapályázóországokrais.Azokapályázóországok,
amelyekmaguk is nemrégiben lettekNATO-tagok, vagy felsorakoznak a legin-
kábbazUSAbefolyásaaláesőblokkmögé,vagycsatlakozhatnakagyenge,tétlen
belső„ellenzékhez”,mintpéldáulazolaszkormány.AzEU–NATOátfedésmiatti
belsőfeszültségekarrakényszeríthetikapályázóországokat,hogykövetkezetlen
külpolitikátalakítsanakkiazEUésaNATOfelé,lekenyerezveazegyiket,hogya
másiknaktagjai lehessenek.ANATO-felvételbevallottanhozzávankapcsolvaa
jobb EU-felvételi bizonyítványhoz. E kapcsolat létezését igazolta Javier Solana
nyíltkijelentéseAusztriaingadozókülpolitikájávalkapcsolatban.Solanabécsisaj-
tóközleményében így fogalmazott: „Az EU biztonsági megállapodást kötött a
NATO-val,sezazUnióösszestagországátazonosszintrehelyezi.Ausztriátmár
ma is úgy kezelik, mint egy NATO-tagot” (Földvári 2001: 21). Ez a részleges,
policentrikusEU–NATO átfedés azEU egységes külpolitikájának kialakítására
vagyazegymástkeresztezőgeopolitikaiérdekekleszerelésérevonatkozóantúlmu-
tatazokonatárgyalásokonésintézkedéseken,amelyeketazEUbővítésifőbiztosa
végez.
Kelet-EurópaazEU-bővítésenkeresztülifrancia–németkolonizálástlassíthat-

ja, ha tisztázatlan elkötelezettségű, magas rangú embereket az EU és NATO
közöttiegyüttműködésszempontjábólkulcspozíciókbahelyez.JavierSolana,aki
végzettségéttekintvefizikus,jópéldaerre.SolanamaaTanácsfőtitkára,valamint
azEUKözösKül-ésBiztonságpolitikaiHivatalánakelnöke.Ezutóbbitisztséga
hatalomkiterjesztőintézkedésekjegyébenszületettarevideáltMaastrichtiSzerző-
désrészeként,és1999-ben,azEurópaTanácskölniülésénlépetthatályba(Euró-
paTanács,EUKözösKül-ésBiztonságpolitikaiHivatala).AMaastrichtiSzerző-
désrevíziójaelőttSolanaaNATOfőtitkáravolt1995decembereés1999októbere
között (http://ue.eu.int/solana/default.asp?lang=en). Más szóval, nem sokkal a
jugoszláviaiNATO-bombázásokbefejezéseutánaNATOfőtitkárátkineveztéka
Tanács–azEU„fődöntéshozó testülete”, ahogy sajátmagátdefiniálja (http://
www.europa.eu.int/inst-en.htm)–élére.Aközöskül-ésvédelmipolitikabeveze-
tésévelaTanácsgyakorlatilagazEUkülpolitikaivégrehajtóbizottságáváválik.
EgykorábbiNATO-vezetőjelenléteazEU„fődöntéshozótestületében”jelent-

hetiazt,hogyazUSAésazEUfőpolitikaiirányultságavanannyirahasonló,hogy
egyilyengyorsfőtisztviselő-váltáskövetkeztébennemütköznekérdekek.AzEU
ésNATOközötti–Solananevévelfémjelzett–biztonságimegállapodásokjellege
ilyenmértékűközelségreutal.ÍgyPattenkijelentéseaközöskül-ésvédelmipoli-
tikával kapcsolatban értelmezhető úgy, mint ami meg kíván felelni a jelenlegi
céloknak:

AzUniócélja,hogylegyenolyanmértékűautonómkapacitása,amelyképeshadmű-
veleteketkivitelezniott,ahol„aNATOegészenincsjelen”.EznemfenyegetésaNATO
felé.Azokakószahíresztelések,miszerintJavierSolana…aláírnabármitis,amia
szervezetetgyengíthetné,erősentévesek(Patten,1999.december16.).
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Dekülönbségekígyisléteznek,amirőltanúskodikaNATOjugoszláviaibom-
bázása, vagy a központiEU-hatalmak távolmaradása Irak bombázásakor; ettől
függetlenülidőnkéntezekazellentétekjelentéktelennéválhatnak,amikorvala-
mihez közös gazdaságpolitikai érdek fűződik, máskor pedig a különbségek az
USAnyomásánakalárendelhetők,mivelEurópaerősen függazamerikaihadi-
technológiától.

AStabilitásiPaktummegosztórendszere

1999.júniustizedikén,nemsokkaltöbbszázcivillegyilkolásaésajugoszlávgazda-
ságmegtizedeléseutánakölniüléslátszólagoscéljaazvolt,hogymegteremtsea
dél-európaistabilitásalapjait.Azülésenrésztvettekazokanemzetköziszerveze-
tek,amelyekbenerősazamerikai,európaiuniósvagyoroszbefolyás(http://www.
seerecon.org/KeyDocuments/KD1999062401.htm).Ahivatalosállásfoglalásmeg-
állapítjaadélkelet-európaiországokfelelősségét„ademokráciaésabékeápolá-
sában,azemberijogokésagazdaságiprosperitástiszteletbentartásábanazegész
régióstabilitásaérdekében”.Ezekazelveka„StabilitásiPaktum”általábanvett
hivataloscéljai.Amiezekreazerőfeszítésekreösztökélhetiatérséget,azabeígért
kétesértékűjutalom:az„euroatlantistruktúrákbavalóintegráció”.
Apaktumugyanaztakolonizációsstratégiáthasználja,amiaBalkánonegyszer

márbevált.AzUSApéldáulsikeresenbeavatkozottBosznia-Hercegovinagazda-
ságiátstrukturálásábaegyUSAID(„kis-ésközépvállalkozásokattámogató”)hitel
keretében(hogyezmitjelent,nemtudni).Eszerint„Azokavállalkozások,ame-
lyek USAID támogatásban részesültek, Bosznia-Hercegovina exportjának igen
tekintélyes hányadát, ötven százalékát adják” (http://www.usaid.ba/information/
sheets/mainapr.htm).Eztanagylelkűtámogatástmégmegisfejeltékvállalkozás-
segítő programokkal. Ahogy ugyanez a USAID-dokumentum magyarázza, „a
USAID, vállalkozásfejlesztő programján keresztül, segíti Bosznia-Hercegovinát
abban,hogytervgazdaságbólpiacgazdasággáváljon”.Meglehetősenironikus,ami-
korazUSAáltalközpontilagellenőrzötttervethajtjákvégre,hogymásholkikény-
szerítséka„piacgazdaságot”.
A belső következetlenségeket félretéve, a boszniai tőkeinjekció humanitárius

segítségkéntérkezik:egyszerresegítiazállamot,ésgondoskodikaháborúáldoza-
tairól.„Avállalkozásfejlesztőprogramhiteleiszámításokszerinttöbbmint17 000
embernek fognakmunkahelyet teremteni,köztükvisszatelepülőknekésnőknek,
akiketaháborúkülönösenhátrányosanérintett.Amunkaerőetnikaihátteresok-
féle.”Amostani Jugoszláviára kétségkívül hasonló amerikai tőkefüggőség vár.A
kelet-Európához fűződő tőkebefektető kolonizációs folyamat a tizenkilencedik
század végén kialakult, és a hidegháború folyamán kiterjesztett séma szerint
működik.Azadósságtólvalófüggéskialakításamagaskamatúéspolitikailagnem
függetlensegélyekkelaz1970-esévekbeliolajválságotkövető„segélycsomagokat”
idézi,amelyeketaVarsóiSzerződésországaikaptak(lásdBerend1996;Berendés
Ránki1982).HasonlóbeavatkozásokathajtvégreazEUugyanebbenatérségben
az Európai Befektetési Bankon (EIB) keresztül, főleg a Sappard- és PHARE-
programokkeretében.Továbbikutatástárgyalenne,hogyazEUmelytagállamai
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profitálnakebbőlalegtöbbet.Albánia,Szerbia(Koszovó)ésMacedóniaesetében
egyértelműenOlaszországatérségértversengőegyiklegerősebbállam.
AfentemlítettegyenlőtlenjogeloszlásEurópában,atetszőlegeskatonaiakciók

az„emberijogok”nevében(JugoszláviaésIrakigen,deRuanda,Izrael,Indoné-
zia,vagymagaazUSAnem),azeuroatlantiországokérdektelenségeabban,hogy
békétteremtsenekvagyfenntartsanak(illetveinkábbaktívszerepükaháborúelő-
idézésében és fenntartásában, l. pl. Szudán és Afganisztán bombázását), és a
„demokrácia”szóködösségearraakövetkeztetésreadnakokot,hogymáscélok
vannakaStabilitásiPaktum„gazdaságijólét”jelszavamögött.
AzUSA/EUkülpolitikájávalösszhangban,akapitalistacéloklegalábbkimon-

datnakapaktumbanmagábana10.pontalatt.Apaktumcélja,hogy:

…életerős,kivitelezhetőmakrogazdaságipolitikánalapulópiacgazdaságot teremt-
sen,hogyapiac legyennyitottanagybanmegnöveltkülkereskedelemreésmagán-
szektor-befektetésekre,hogyavámhatóságésakereskedelmetszabályozórendeletek
működőképesekésátláthatóaklegyenek,hogytőkeerősésszélesskálájúpiacalakul-
jonki,beleértveaprivatizációt,hogymindeznöveljeajólétetmindenpolgárunknak;
hogyelősegítseagazdaságiegyüttműködéstarégióésEurópatöbbirésze,valaminta
világközött,beleértveaszabadkereskedelmiövezeteket…,hogyküzdjönaszervezett
bűnözés,korrupció,terrorizmusésabűnözésmindenfajtájaellen(http://europa.eu.int/
comm/external_relations/see/stapact/10_june_99.htm).

Abefektetésielsőbbségekmegszilárdítjákakedvezményezettbefektetőkelőnyös
helyzetét.Azokatasegélyeket,amelyeketatérségnemzetközipénzügyiszerveze-
tekenkeresztül kapott (főlegazEIB-enés aVilágbankonkeresztül), leginkább
(76%-a a 2,413 milliárd erre elkülönített eurónak) infrastruktúra-fejlesztésbe
(gáz-,olaj-ésvillanyvezetékekbe,autópályákba,pénzügyiintézetekbe)fektették,
semminthumanitáriuscélokraköltötték.Asegélyekkörülbelül15%-ajutottköz-
vetlenülmagáncégekkezébe(Adriaticus2000:91alapjánvalószámítás).
Annakérdekében,hogyJugoszláviátkormányváltásrakényszerítsék,legelőször

isMontenegrórészesültasegélyekből.Emellettazolaj-,gáz-ésvillanyvezetékeket
úgy alakították ki, hogy azok Szerbiát megkerüljék, és így izolálják. Az előbbi
törekvésbenneisfoglaltatottamegállapodásban:„Azért,hogyaJugoszlávSzövet-
ségiKöztársaságközelebbkerüljönacélhoz:aszuverenitásésaterületiintegritás
tiszteletbentartásához,megfontoljuk,hogyaMontenegróiKöztársaságapaktum
koraikedvezményezettjeiközöttkapjonhelyet.”Akésőbbi tervekvégrehajtását
ezek után egy sor magas szintű tárgyalás előzte meg, ahol főleg Olaszország,
GörögországésazUSAtisztáztákhosszú távúgazdaságiérdekeiket (Adriaticus
2000).AMilosevics-rezsimkapitulációjátaztána tüntetések is siettették(Hudis
2000).Csakagazdaságinyomásanépfelkelésnélkülishasonlóeredményrevezet-
hetettvolna,bárnemanemzetenbelülipolitikaiküzdelemszintjén.
AStabilitásiPaktumközvetlenülhelyezkülönbözőEU–USAérdekeltségeket

Jugoszláviába,amelyegyértelműenegyikeazEUkeletiterjeszkedésébőlméghát-
ralevőterületeknek.AkülönbözőUSA-ésEU-érdekeltségekközöttiegyezkedé-
sektőlfüggetlenülamódszerek,amelyekaBalkánfelettiellenőrzésmegerősítésé-
re irányulnak,már a spájzban vannak, de erősítést igényelnek.Helyszűkemiatt
mostcsakegypéldátemlítek.AKFOR,amelyrőlSolanaésPattensiettekleszö-
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7AJelcin-rezsimalattOroszországgyakorlatilagelvesztettegeopolitikaibefolyását(Kagarlitsky
2000).Azoroszállamnakkomolygondotokozhaderejénekfenntartása;lásdPutyinkezdeményezé-
seit a nukleáris fegyverek leszerelésére és a létező katonai egyezmények kiterjesztésére, pénzügyi
nehézségekkövetkezményeként(DelaGorce2001;The Economist, 2000.november18.:62–63),saz
államképtelenségétarra,hogyahatáronbelüliviszályokatmegszüntesse(pl.Csecsenföld).
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gezni,hogy80%-banEU-katonákbóláll(SolanaésPatten,2000.február7.),rész-
benúgyállomásozik,hogybiztosítsaakereskedelmiutakatéselejétvegyeacsem-
pészésnek.Az olasz állam, legalábbis egy része,mindenképpen érdekelt abban,
hogyfelszámoljaakülönféleszervezettalvilágicsoportokat,példáula’Ndraghetát.
Eközben az olaj- és gázvezetékek, valamint a megnagyobbodott adriai piachoz
való hozzáférés további segítséget nyújt az olasz és görög tulajdonosi osztály
érdekérvényesítéséhez.Aszerbkorridorismételtmegnyitásaújabbtárgyalásokra
adhatokotazUSA,OlaszországésGörögországközött,hogymelyterületeketfej-
lesszékleginkábbaStabilitásiPaktumkeretében.
Afentipéldákjólmutatják,hogyapaktumhogyanreprodukáljaanyersanyago-

katésérdekszférákatfelosztótörténelmikolonizációsfolyamatotéppúgy,minta
Balkánatyáskodólekezelésétanyugat-európaielitáltal.Aretorikamamármás,
deastratégiaváltozatlan:a„barbáralantaska”létrehozása,amásikgazdasági-po-
litikaialárendeltségétbiztosítóintézkedésekbevezetése,ésanemzetielitegymás
ellenugrasztásaakatonai-gazdaságisegélyésatámogatásokegyenlőtlenelosztása
segítségével(Berend1996;Croci1991;Samary1995;Todorova1997).

AzEU–NATOátfedésésakeletibővítés:
el lent mon dás ok a ter jesz ke dés ben

AzEUháromnagyhatalmánakNATO-tagságabonyolítjaakeletiterjeszkedéstaz
USAáltallétrejövőkifeléirányulóésafrancia–németszövetségmiatticentripetá-
lis törekvések által (Arrighi 1999;Chase-DunnésBoswell 2000).A vitathatóan
egyediállamkialakulástés-terjeszkedést,amiazEUesetébentörténik,nemlehet
anélkülmegmagyarázni,hogyfigyelembenevennénkaztalazítóhatást,amelyet
azUSA,NATO-tagságánkeresztül,gyakorolazokraazállamokra(Franciaország-
ra, Németországra és Nagy-Britanniára), amelyek egyben EU-nagyhatalmak is.
Máskéntazonban,azUSA/Kanada–Japántengely,KínavagyesetlegOroszország7 
befolyásánakellensúlyozásáraerősödnekazEU-nbelüliszövetségek.Ezekneka
keletibővítésregyakorolthatásaapályázóállamokgeopolitikaihelyezkedéséből,
aháromnyugat-európainagyhatalomhozésazUSA-hozviszonyítottszövetségkö-
téseikbőlmérhetőle.
AJugoszláviaelleniháborúfelszínrehoztaafentihatásokjelentőségétaNATO

ésazEUköztigazdaságiérdekkülönbségekideigleneskatonaifeloldásávalésaz
önkényes Balkán feletti bíráskodással kapcsolatos véleménykülönbségekkel az
EU,aNATOésazENSZrészéről.ANATO–EUátfedésbőladódófeszültségeket
egymásikgeopolitikaiváltozásnövelte:aSzovjetunióösszeomlása,amiismétutat
nyitottanyugat-európai imperializmusnakkelet-Európában.Más szóval, létezik
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egybenemfejezettküzdelemkelet-Európafelosztásáért,amiegybefüggazUSA,
mintegyedülikatonaiszuperhatalommegjelenésével(Arrighi1999).
EzenkívülazEU-nbelüliállamokköztiversengésnöveliacentrifugálishatáso-

kat.AzEUTanácsésaBizottságszavazatirendszerenyománésalakosságszerinti
képviseletkérdésébenfelmerültvitaafranciaésnémetkormányokközöttnagyobb
USA-befolyásteredményezhet (The Economist, 2000.november18.:59; Il Mani-
festo,2000.december1.),akeletibővítéskolonizációsjellegepedigbelsőfeszültsé-
geketteremtazEU-bana„hidegháborús”zsákmányelosztásávalésazEU-tagálla-
mokgazdasági-politikaibefolyásánakegyenetlenkelet-európaieloszlásávalkapcso-
latban (Berend 1996). E viták feszültségeket okoznak a NATO-tagok között, a
részleges átfedésből, részben az USA – Japánra az első, Kanadára mindhárom
folyamat jellemző – érdekérvényesítési kísérleteiből (tőkebeáramlás, a katonai
jelenlétnövelése)következően.Akeletibővítésbőladódó,etanulmánybanismer-
tetettellentmondásokrészbenazEU–NATOtagállamaiközöttiküzdelmekettük-
rö zik.
Ennekellenéreléteznekcentripetálistörekvések,éppenNagy-Britanniajóvol-

tából, amelyekazUSAbefolyásának visszaszorítását célozzák.Avarsói tőzsdén
elhangzottbeszédébenBlairazEU-nakazUSA-tól függetlenszuperhatalommá
fejlesztésemelletttörtlándzsát:

Ebbenavilágban,ismerveazUSAhatalmát,újszövetségekrevanszükség:Európával
határos országokkal, például Oroszországgal; nagy lakossággal rendelkező fejlődő
országokkal,mintIndiaésKína;Japánnal,amelynemcsakgazdaságihatalom,dea
jövőbennövelnifogjapolitikaibefolyását;ahogyavilágonegyrenőaregionálisszö-
vetségekszáma–ASEAN,Mercosur;Európapolgárainakszükségükvanegyerősés
egyesültEurópára.Szükségvanrá,hogyEurópavilághatalommáváljon.MaEurópa
nem csak a békéről szól, hanem az egyesült hatalommegteremtéséről. Ez egyike
azoknak az okoknak, amiért a közép-európai államok csatlakozni akarnak… Egy
ilyenEurópa,gazdaságiéspolitikaierejénélfogva,lehetszuperhatalom;szuperhata-
lom,denemszuperállam(Blair,2000.október6.).

Acentripetálissugallattóleltekintve,a„szuperállam”nemkívánatosvoltaimplicit
módonpróbáljamegakadályozniazEUegyfajtaaNATO-tól(aholbrit–amerikai
dominancia érvényesül) független végrehajtó szervezetének a kialakulását. Az
EU–NATO átfedésből származó konfliktusok visszaköszönnek abban a beszéd-
ben,amelyazEU-tmintjövendőszuperhatalmatképzeliel.
HogyazEUkeletibővítésemégbonyolultabblegyen,aNATOmagasemmen-

tesbelsőkonfliktusoktól.AJugoszláviaelleniháborútpéldáulnemtámogattaaz
összestagállam,ésmagaabeavatkozásatagokkormányainbelülissúrlódásokat
okozott.EzabelsővéleménykülönbségközvetlenhatássalvanazEUbővítésére.
Az EU–NATO átfedésmiatti belső feszültségek arra kényszeríthetik a pályázó
országokat, konkrétan Csehországot,Magyarországot és Lengyelországot, hogy
következetlenkülpolitikátalakítsonki,amelyrekésőbbazEU-felvételtelutasító
okkéntlehethivatkozni.EzarészlegesátfedéstesziegyegységesEU-külpolitika
kialakításátvagyakülönfélegazdasági-politikaiérdekekelsimításátolyankihívás-
sá,amelymeghaladjaazEUbővítésibizottságánakhatáskörét.Akeletibővítéssel
kapcsolatos viták ellentmondásai és kétértelműségei részben fényt derítenek az
EUésaNATOköztinapirendenlevővitákra.
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Konklúzió:akülsőésbelsőfelosztáskérdései

AzEU–NATOátfedésközvetlenüléserőszakosanhatakelet-európaiállamokra
ésazEU-bővítésre.Azátfedéselisrejtiakolonizációsésbirodalmistratégiákata
bővítésselkapcsolatban,amennyibenaNATO-tésazEU-tkoherensegyüttesként
kezeljük.Abelsőellentétekelemzéseazonbanmutatja,hogyahelyzetgyakorlati-
lagegymástátfedőbirodalmihatalmakversengése.
AzEU-nbelüliversengőhatalmakegyszerrepróbálnakfüggetlenedniazUSA

hatalmától,ésbefolyásukatkiterjeszteniamindenképpengyerekcipőbenjáróEU-n
(mintállamon)belül.AzEUközpontihatalmaikéntFranciaországésNémetor-
szágszorosabbrafontákszövetségüket,ésgazdaságihatalmukatazEU-bővítésen
keresztülpróbáljáknövelni.Ennekabeavatkozásnakatényeugyanvitákraadhat
okotazEU-nbelül,deettőlakétországkelet-európaigazdaságibefolyásanem
biztos,hogygyengül.Nagy-Britanniahabozik,hogyfelvállalja-eagazdaságicsatá-
rozástazEU-nbelül, vagypedig fenntartsakatonaivezető szerepétazUSA-val
karöltve aNATO segítségével. Ezen államok átfedése egy főleg katonai és egy
főleggazdaságiintézménybenazEU-nakazUSA-valszembenikatonaialárendelt-
ségéből következik. Az EU fejlődéséből származó gazdasági gyarapodás még
mindig elégtelen azUSAhegemóniájánakegyensúlyozására, amely többekközt
élveziajapántőketámogatását(Arrighi1994).
AzEU-nakazUSAgazdaságátólésazamerikaihaditechnológiátólvalófüggé-

senagybancsökkentiazEU-nagyhatalmakbirodalmiterveinekhatékonyságát,és
azEUközöshadseregénekfelállításáratettkísérletekeztnemigentudjákmegvál-
toztatni.JugoszláviabombázásaegyrészrőlfélresöpörteazENSZBT-t,másrészről
rávilágítottaNATO-tagEU-államokamerikaiérdekeknekvalóalávetettségéreis.
ANATO-nbelültovábbraisazUSAparancsolNagy-Britanniaengedelmes,köz-
vetítő támogatásával.Emiatt történnekkísérletekazEUszuperhatalommávaló
fejlesztésére,csakisazoknakakelet-európaiállamoknakabevonásával,amelyek
erősítenékeztafolyamatot.
Ezek a változatos kolonizációs folyamatok ambivalenssé és versenyszerűvé

teszik az EU belső struktúráit éppúgy, mint a pályázó országokéit. Stoler és
Cooperszerint„azeurópaiterjeszkedésracionalizáló,felhalmozóéscivilizálójel-
legemegteremtetteésnemtudtaelkerülniamilitarizmuserőszakosságát,ahogyan
aterjeszkedésegybeolvasztottaafajuralomkapcsánaracionáliséserőszakosérve-
ket” (Stoler és Cooper 1997: 3). Bizonyos értelemben mindaz, amit Stoler és
Cooper a ti zen ki len ce dik szá za di eu ró pai im pe ri a liz mus vo nat ko zá sá ban le ír, 
vo nat ko zik a mos ta ni EU–ke letEu ró pa kap cso lat ra is.
Akeletiterjeszkedésáltaligeopolitikaiújrafelosztásésazebbőladódófeszült-

ségekazEU-nbelülegyfajtaneokolonizációsexpanzionizmusonalapulnak,ame-
lyekleginkább–denemcsak–akelet-európaibővítésselkapcsolatbanfigyelhetők
meg.AzEUésNATOközöttiésakétintézményenbelülikölcsönhatásokatvizs-
gálvaújrakellértelmeznünkazállammáválásésaglobalizációviszonyánakkér-
dését,benneazerőszakésaföldrajziterjeszkedésjelenségeit,melyektovábbrais
jellemzikatőkeésazállamintézményeiközöttiviszonydinamikáját.

Barabás Frigyes fordítása
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