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A nyugat-balkáni útvonal  

– a nemzetközi migráció egyik fő útvonala 



Az illegális határátlépők száma a 

nyugat-balkáni útvonalon  









William J. Clinton (1993-2001) 

 Az USA új geopolitikai 

stratégiája 

Az USA világgazdasági és 

világpolitikai vezető 

szerepének stratégiai 

kérdései 

A feltörekvő piacok 

fogalmának megjelenése! 



George W. Bush (2001-2009) 

 
A világ összes K+F 

kiadásának közel 2/3-a az 

USA-ban! 

A világ legnagyobb külföldi 

működőtőke-importáló és 

működőtőke-exportáló 

országa! 

A New York-i Értéktőzsde 

vezető szerepe!  

AZ USD vezető pénzpiaci 

szerepe! 



2001. szeptember 11.  

Az új világpolitikai korszak kezdete 

 Az USA területileg sebezhető! 

A megelőző csapás elve! 

A terrorizmus elleni 

világméretű harc! 

2001. november – Az 

afganisztáni katonai 

„jelenlét” kezdete 

2003. március – Az iraki 

katonai „jelenlét” kezdete 

 



Bush doktrína - 2001 

A megelőző csapás elve: amennyiben az 

USA tudomást szerez arról, vagy akár 

feltételezi (bizonyíték nélkül is!!), hogy 

valamely állam területén terroristák 

vagy a terroristákkal együttműködő 

csoportok vannak, úgy fenntartja 

magának a jogot az illető állam 

belügyeibe történő beavatkozásra!!! 



Az USA - világ legnagyobb 

 katonai hatalma 

• 2008-ban a világ összes katonai kiadásának 

48%-a (711 milliárd USD) jut az USA-ra! 

• 2008-ban a 711 milliárd USD 27%-a (195 

milliárd USD) az afganisztáni és az iraki 

katonai jelenlét közvetlen költsége! 

• 2001-től 2008-ig az afganisztáni és az iraki 

katonai jelenlét összes költsége 805 milliárd 

USD! 



 





Észak és Dél  
Brandt-vonal – 1980-as évek – északi szélesség 30. foka 

északi fejlett és déli fejlődő országok  



Nyugat és Kelet – 

 a hidegháborús gondolkozásmód 



A 21. század világának sokasodó 

kérdőjelei 

A feltörekvő piacok – kiemelten Kína, 

Oroszország, India és Brazília megerősödése 

Deglobalizációs korszak? 

Az angolszász világgazdasági keretrendszer 

átalakulása? 

A NYUGAT és a nyugati értékrend fontossága 

és társadalmi vonzereje csökken? 

Az atlanti erőtér és a szerveződő eurázsiai 

erőtér szembenállása? 

 



21. század – deglobalizációs korszak?  

1. A teljesen bizonytalan világ – prognózis készítése 

alig lehetséges – a katonai beavatkozás veszélyei – 

„csak” regionális háború lehet, újabb világháború 

nem – A BÉKE NAGYOBB ÜZLET MINT A 

HÁBORÚ!!! 

2. Az USA abszolút hegemón hatalma immár 

kérdőjeles – a bezárkózó USA – az alakuló 

többpólusú világ (BRICS) – új világrend határán?  

3. A Nyugat politikai, gazdasági, ideológiai fölényének 

kérdőjelei 

4. A KŐOLAJRA épülő világ – a természeti 

erőforrások dominanciája 



USA és Oroszország –  

Új hidegháború kezdete? 

B. Obama: 

„Oroszország 

csak regionális 

hatalom” 

 

V. Putyin:  

..a NATO 

esetleges további 

keleti bővítésével 

a Nyugat 

megsértené a 

hallgatólagos 

megállapodást

…” 2013. június 17 – Észak-Írország – G8 Summit 



A Krím-félsziget Oroszország része  

- az orosz vélemény 

„In short, we have every reason to assume that the infamous policy of 

containment, led in the 18th, 19th and 20thcenturies, continues today. They are 

constantly trying to sweep us into a corner because we have an independent 

position, because we maintain it and because we call things like they are and 

do not engage in hypocrisy. But there is a limit to everything. And with 

Ukraine, our western partners have crossed the line, playing the bear and 

acting irresponsibly and unprofessionally.” 

2014. március 18. 

 

V. Putyin beszéde az 

Állami Duma 

képviselőihez 



„Az elmúlt 20 évben nyugati partnereink folyamatosan próbáltak 

meggyőzni minket jó szándékukról, s legfőképpen arról, hogy 

Oroszországgal stratégiai együttműködésre törekszenek. De 

valójában nem tettek mást, mint a NATO-t bővítették, s így 

katonai és politikai érdekszférájukat egyre közelebb hozták 

határainkhoz. S amikor jogosan megkérdeztük, hogy „Hogyan 

lehetséges ez? Miért nem vitatják ezt meg velünk?”, a válasz 

mindig ugyanaz volt, „Ez nem ti dolgotok”. Mindazok számára, 

akik továbbra is ragaszkodnak az országunkkal kapcsolatos ilyen 

bánásmódhoz, nyilvánvalóan nem tetszik Oroszország független 

politikája. Az ukrán események is ezt bizonyították, s azt is, hogy 

Oroszországgal a jövőben nem lehet ilyen kettős mércén alapuló 

kapcsolatokat építeni.”    

                      

Részlet V. Putyin 2014. július elsején 

az orosz nagykövetek és állandó 

képviselők számára rendezett 

konferencián elhangzott beszédéből. 

 



Európai Unió – „Tanácsközpontú modell” 

Az Európai Tanács 

Az Európai Tanács meghatározza az EU 

általános politikai irányelveit. 

Önálló uniós intézménnyé a 2009-es Lisszaboni 

szerződés hatálybalépésével vált.  

Általában félévente kétszer ülésezik, 

Brüsszelben, tagállamok állam- illetve 

kormányfői, saját elnök és az EB elnöke. 

Az elnök megbízatása két és fél évre szól és 

egyszer hosszabbítható. 

 

 



E 
A korábbi állandó elnök: Herman Van Rompuy (Belgium) – 2009. 

december 1-től 2014 novemberig 30-ig (kétszer két és fél év) 

Jelenlegi elnök: Donald Tusk (Lengyelország) – 2014. dec. 1-től 

 

Stratégiai-politikai kezdeményező szerep; 

Az EU szóvivőjeként való tevékenység; 

A közös kül- és biztonságpolitika (EU II. pillére) működtetése; 

A tagállamok álláspontjainak összehangolása azokon a nemzetközi 
tárgyalásokon, amelyeken az EU is részt vesz. 

G20 üléseken az EU hivatalos képviselete az Európai Bizottság 
elnökével együtt 

 

Európai 

Tanács 



2015. március 9. D.Tusk Washingtonban 

D. Tusk: 

„Az európai uniós 

országoknak fontolóra 

kell venniük egy új és 

ambiciózus védelmi és 

biztonságpolitika 

elfogadását és 

nemcsak a NATO 

részeként.„ 

B. Obama: „A transzatlanti egység erősebb, mint valaha..” 

D. Tusk. „..Oroszország a Nyugat megosztására törekedik..” 



Európai Bizottság 
Barroso Bizottság (2004 nov. –2009 okt.) és (2010 jan. -2014 

okt.)  - Jean-Claude Juncker Bizottság (2014 nov – 2019 okt) 

A magyar biztos: Kovács László vám- és adóügyi biztos, Andor 
László foglalkoztatás, szociális ügyek, társadalmi 
összetartozás, Navracsics Tibor – kulturális, oktatási, 
ifjúságpolitikai és sportügyi biztos 

Biztosi mandátum létrejötte: - tagország jelöli a biztost (minden 
tagország 1 főt)  

- bizottság elnökjelöltje kiosztja a biztosi posztokat (politikai 
szempontok alapján) 

- Európai Parlament szavazza meg, mint testületet 

Biztosi mandátum megszűnése: 

- lejár a mandátumi idő (5 év) 

- biztos halála, lemondása 

- A biztos a tagállam által nem visszahívható 

- Európai Parlament leválthatja, mint testületet (2/3 többség) 



Jean-Claude Juncker Bizottság 

2014. november 1-től 2019 októberig 

Federica Mogherini - Alelnök –  

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője  



EU 

Európai Unió 2.0 

 

Új integrációs 

modell – 

megvalósul-e a 

politikai unió? 

 

Cél a föderális 

Európai Unió 

megteremtése! 





Új határ 

Nyugat és 

Kelet között? 

Hol van 

Közép-

Európa? 

Keleti és déli 

modell? 
 



A világ Brüsszelből 
Az EU keleti partnerségi politikájának „csődje” 

Keleti partnerségi 

program hat kelet-

európai és dél-

kaukázusi 

országgal 

2014 nyár – az EU 

Grúziával és 

Moldovával aláírta 

a társulási 

szerződést! 

Az EU aláírta 

Ukrajnával a 

társulási szerződés 

politikai és 

gazdasági részét!  

 

 

 



Obama Varsóban – 2014. június 3.-4.  

Az ukrán válság által kiváltott új euro-atlanti 

szövetség 

 



19.-20. század – A brit geopolitikai 

iskola  - H. J. Mackinder 

 

Pivot Area – kulcsövezet  - HEARTLAND 

Európa és Ázsia politikai viszonya - EURÁZSIA 



A geopolitika mint geostratégia 

Heartland – „Szívtájék” 

„Aki uralja Kelet-Európát, parancsol a 

Heartlandnak. Aki uralja a Heartlandot 

az parancsol a Világszigetnek. Aki 

uralja a Világszigetet az parancsol a 

Világnak”  

H. J. Mackinder (1919) 

Mackinder – „A földrajz, mint a történelem kulcsa” – 

1904 – a brit Királyi Földrajzi Társaság ülése 



 
 A „Heartland”  és az ütközőzóna 

Forró pontok a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban 







Szíria - a II. világháború utáni legnagyobb 

humanitárius katasztrófa 

2015 június – átlépte a 4 millió 

főt a szíriai menekültek száma, 

s ezen felül még közel 8 millió 

fő él otthonától távol az 

országon belül  



Szíria – geopolitikai háttér 

 Terület: 185 180 km2 – Népesség: 22,5 millió fő 

A népesség 74%-a szunnita muszlim 

GNI/fő: 2640 USD – Kőolaj-bányászat 

Fővárosa Damaszkusz, a valamikori világhíres kereskedelmi központ 

2011 „arab tavasz” – a tüntetők elleni katonai beavatkozások, a 

rezsimhez hű sabíha milícia mészárlásai  

2012 – Az ENSZ kezdeményezése egy új nemzetközi rendezési terve, 

de ez a nagyhatalmak szembenállása miatt megbukott (Oroszország 

és Kína szemben áll az USA-val) 

2012 – Aszad-rezsim vegyi fegyvereket vetett be a lakosság ellen 

2015 – ENSZ BT - Oroszország nemmel szavaz a vegyi fegyverek 

kivizsgálása ügyében  

NINCS REMÉNY A NEMZETKÖZI RENDEZÉSRE A 

NAGYHATALMAK SZEMBENÁLLÁSA MIATT! 

 



Az öt részre szakadt Szíria – 

2014-re totális csőd 

esély sincs a nemzetközi rendezésre 



Az Iszlám Állam 

2013. április 6. 

Iraki és Levantei 

Iszlám Állam (ISIL) 

kikiáltása - kalifátus 

 

2014 június 29. – 

Iszlám Állam 





Irak – a civilizáció „bölcsője” 

2003 március – az USA 

fegyveres erőinek támadása 

Szaddam Huszein 

diktatúrájának megdöntése 

céljával (a vád: a 

tömegpusztító fegyverek 

léte) 

2005-től – első választások 

2011 december – az USA 

által vezetett NATO erők 

csapatait végleg kivonták 

Irakból  



Irak – geopolitikai háttér 

Terület: 438 317 km2  

Népesség: 37 millió fő (3%-os a népesség növekedési ráta) 

A népesség 65% -a síita  muszlim, 35 %-a szunnita muszlim 

GNI/fő: 2320 USD – a lakosság 25% a szegénységi szint alatt él   

20%-os a munkanélküliség ráta 

Területének Szíriával határos északi részét már az Iszlám Állam 

ellenőrzi! 

Az export 84% kőolaj, ennek fele az USA-ba irányul. 

A világ 7. legnagyobb kőolaj-termelője, 4. legnagyobb kőolaj-

exportálója, a világ 5. legnagyobb kőolaj-tartalékával 

rendelkezik 

Fővárosa Bagdad, már a 7. századtól kereskedelmi központ 



At ütközőállam „iskolapéldája” 

Már a 18. században 

a brit és orosz 

nagyhatalmi 

törekvések 

„ütközőállama” 

volt. 

1979-től szovjet 

megszállás 1989-ig, 

ezt követően a 

tálibok „rémuralma” 

2001 október – az 

USA támadása 

(Oszama bin Laden) 

Az amerikai 

csapatok kivonása 

2014-ben. 



Afganisztán – geopolitikai háttér 

Terület: 652 230 km2  

Népesség: 30,4 millió fő (2,2%-os a népesség növekedési ráta) 

A népesség 80 %-a szunnita muszlim 

GNI/fő: 840 USD – a lakosság 90% (!) a szegénységi szint alatt 

él, a nemzetgazdaság 50%-a feketegazdaság   

A gazdaság 1/3-a az ópiumtermesztéshez kapcsolódik, ezt a 

tálibok ellenőrzik 

Az Európában piacra kerülő heroin 90%-a Afganisztánból 

származik 

2013-ig becslések szerint 6 millió fő hagyta el az országot.  



Egy új világ határán? 

Köszönöm a figyelmet! 


