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Működésképtelen államok, 
államkudarcok
• A legfontosabb globális biztonsági kihívások 

közé tartoznak.
• A hidegháború után látott napvilágot a failed

state kifejezés (elismert szuverén állam, 
működő központi kormányzat nélkül).

• Robert Rotberg: failed, collapsed, weak states

• A bukott államok tovább terjesztik kudarcukat 
(spill over). 

• A gyenge államiság jelensége Afrikában 
(kudarcot vallott kontinens?).



Failed States Index 2009

Foreign Policy: The Failed States Index 2009 - 24 July 2009 



Szomália a hidegháború után
• 1960 Olasz- és Brit-

Szomáliföld egyesülése
• 1970-1991 Siad Barre
• 1991-óta teljes káosz, 

anarchia, a 
legveszélyesebb hely.

• Egymással rivalizáló
klánok és hadurak.

• Humanitárius válság.
• UNOSOM I. – II., 

UNITAF (1992-1995)





Az új elnök, és az előtte álló
feladatok

• Sharif Ahmed sejk
(2009 januárjától)

• Az Iszlám Törvényszékek 
Uniójának (ICU) korábbi vezetője.

• Kihívások ijesztő sora: éhínség, 
szegénység, a közbiztonság és a 
jogrend hiánya, a kudarcot vallott 
békefolyamatok emléke.

• Elvárás: az iszlamista frakciók 
bevonása a kormányba.

• Kevés hatalommal bír Szomália 
felett.



Az al-Shabab
• Az Iszlám 

Törvényszékek 
Uniójának szakadár 
frakciója.

• Legharciasabb, 
legaktívabb.

• Jól szervezett és jól 
finanszírozott.

• Jelentős katonai 
erővel rendelkezik.

• Propaganda 
hadjáratok.

• Kapcsolat az al-
Kaidával (?).





Az Ádeni-öböl kalózai

• A kalózkodás problémája az
1990-es évek második
felében jelentkezett. Az
utóbbi 2 évben mértéke 
ijesztően növekszik.

• Szomália instabilitása a világ 
egyik legfontosabb 
kereskedelmi útvonalát 
veszélyezteti.

• Évente 16 ezer hajó halad át 
az Ádeni-öblön keresztül.

• A nemzetközi közösség
válasza: CTF 150-151, EU 
NAVFOR, ENSZ BT 1816. 
határozata.

• A problémát csak átfogó
politikai rendezés oldhatja 
meg.



Az Ádeni-öböl kalózai





Ideális hely terroristáknak?

Szomália nem ideális búvóhely az al-Káida számára:
• Ki vannak téve a nemzetközi terrorista ellenes akcióknak.
• Alig akad az országban külföldi, ezért nehéz beolvadni.
• A káosznak és a leggyakoribb bűncselekményeknek a külföldi 

terrorista csoportok is áldozatául eshetnek.
• Fennáll a kiadatás veszélye.
• Szinte lehetetlen semlegesnek maradni.

A terroristák számára sokkal jobb egy gyenge állam, mint egy 
összeomlott:
• A szuverenitás megsértése politikai komplikációkkal jár.
• A széles körű külföldi közösségben könnyű elvegyülni,

mindemellett nyugati „puha célpontok” sorát kínálják.
• A korrupció lehetővé teszi a jog megkerülését.

Az összeomlott államok jó tranzit országok!



KÖVETKEZTETÉSEK

• Szomália immár 18 éve tartó válsága egyike a világ 
legsúlyosabb humanitárius katasztrófáinak.

• A konfliktus valamennyi főbb szereplőjének részvételével 
párbeszédet kell kezdeményezni egy hiteles végkifejlet 
lehetőségeiről.

• Számolni kell azzal a ténnyel, hogy Szomália gyengesége 
kihatással van a szomszédos országokra is.

• Szomália lassan halad majd a béke irányába.
• Jelenleg nem lehetséges békekikényszerítő misszió küldése

az országba (elkötelezettség és források hiánya).
• A béke megteremtéséhez a hadurak közötti hosszútávú

békemegállapodás szükséges. Erre kevés az esély.
• Az átfogó politikai rendezés a kalózkodás problémáját is 

megoldhatná. 



Köszönöm a figyelmet!
Várom kérdéseiket!


