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Annotáció 

A bonni konferencia rendelkezett az afganisztáni rendezést elősegítő Nemzetközi Biztonságot 
elősegítő Erők (ISAF) felállításáról, amit az ENSZ BT 2001. december 20-i, 1386, ill. 1402-
es határozata hagyott jóvá. Noha ENSZ jóváhagyással került felállításra Kabulban és 
környékén, nem kéksisakos misszió.  

Magyarok az ISAF 3 -tól vesznek részt, 2003 elején érkezett az első 37 magyar egészségügyis 
és egy összekötő, valamint egy sajtótiszt. Magyar orvos kezelte Zahir sahot, a volt uralkodót. 
A magyar orvosok szaktudása nemzetközi elismerést váltott ki az ISAF keretein belül is. A 
NATO főparancsnokság Portugáliából Kabulba helyezését követően 2004 nyarától 
törzstisztek, 2004 nyarától mélységi felderítő zászlóalj és CIMIC tisztek, légi iányítók és 
néhány más szakember is részt vesz az ISAF tevékenységében. 

Délen az ISAF tevékenysége kiegészül a koalíciós erők Tartós Szabadság Hadműveletével 
(Operation Enduring Freedom), amelyek amerikai vezetéssel harcolnak a fegyveres ellenálló 
csoportok erőivel. 

A NATO 2004 júniusában az isztambuli csúcson döntött róla, hogy átveszi az ISAF 
afganisztáni misszióját, azt kiterjesztve Kabulon kívülre. Ez a NATO első, működési területén 
kívül, ráadásul Európán kívüli ilyen akciója az új nemzetközi biztonsági kihívásokra, illetve a 
közvetett és közvetlen biztonság új definícióira reagálva. A NATO működési területén kjvüli 
szerepvállalása azóta is viták tárgya a szervezten belül.  

A NATO szerepvállalása körüli nézeteltérsek uralták a február 4-én Münchenben tartott 
biztonságpolitikai konferenciát. Mind a megnyitó beszédet tartó Angela Merkel német 
kancellár, mind pedig Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter úgy vélekedett, hogy a 
katonai szövetség nem korlátozhatja tevékenységét saját területére. Ehelyett tevékeny szerepet 
kell vállalnia a nemzetközi problémák, így elsősorban az iszlám terrorizmus elleni harcban. 
Ezzel szemben a francia védelmi miniszter, Jaap de Hoop Schefferrel, a szövetség főtitkárával 
egyetemben úgy vélekedett, hogy a NATO-nak meg kell maradnia tulajdonképpeni 
felelősségi területein, Európában és Észak-Amerikában. Merkel felszólalása jelentős változást 
jelez. 


