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A HARAREI CSÚCSÉRTEKEZLET MARGÓJÁRA 

Általános megítélés szerint az el nem kötelezett országok nyolcadik, 
hararei csúcsértekezletére rendkívül kedvezőtlen nemzetközi viszonyok 
között került sor. A hetedik, delhi csúcstalálkozótól nem hogy csökkent 
volna, hanem tovább növedekett a nagyhatalmi fegyverkezési versengés, 
s ennek következtében fokozódtak a válságok. A tömbpolitika alapel
vei, a nyomásgyakorlás, a nyílt és leplezett agresszió, a mások belügyei
be való durva beavatkozás mindennapos jelenséggé vált a Közel- és Kö
zép-Keleten, Délkelet-Ázsiában, Dél-, illetve Latin-Amerikában, de ke
vésbé nyílt formában úgyszólván a világ minden táján is. Az erőfölé
nyért, a befolyási övezetekért folytatott versengés következtében veszélybe 
került úgyszólván valamennyi el nem kötelezett ország függetlensége és 
biztonsága. 

Ezzel párosult a világgazdasági helyzet további romlása, az Észak és 
Dél közötti párbeszéd megszakítása, a fejlett és a fejlődő országok kö
zötti szakadék elmélyülése. Minden belső erőfeszítésük és lemondásaik 
ellenére ugyanis a fejlődő országok adósságterhe olyannyira megnöve
kedett, hogy az elviselhetetlenség határait súrolva egy beláthatatlan kö
vetkezményekkel fenyegető robbanás veszélyét vetítette előre. S a nö
vekvő protekcionizmus, a kölcsönök után járó indokolatlanul magas 
kamatlábak, a valuta árfolyammal való manipulálás következtében ez 
a kritikus pillanat egyre közelebb kerül. 

A nemzetközi színtér ilyen szövegkörnyezetében a csúcsértekezletre 
nemcsak az a súlyos feladat hárult, hogy a mozgalom alapelveinek meg
szilárdításával megőrizze az el nem kötelezettek mozgalmának egysé
gét, síkraszálljon a mozgalom berkeiben jelentkező ellentétek rendezésé
ért, mi több, a fegyveres összetűzések megszüntetéséért, hanem, hogy fel
kutassa a hatékony módját annak, hogy útját állja az emberiség létét 
veszélyeztető fegyverkezési versengésnek, annak a legégetőbb prob
lémának a megoldásáért, amely nélkül „egyetlen más kérdés sem vála
szolható meg". 



A csúcsértekezlet vendéglátója 

Ennek tükrében érthetőbb az a bizonyos fenntartás , amellyel a moz
galom egyes országai már a nyolcadik csúcsértekezlet vendéglátójának 
kijelölésekor viszonyultak Zimbabwehoz. Az alig néhány évvel ezelőtt 
(1980-ban) felszabadult, önállóságának gyermekcipőjében járó országot 
valóban nem kis szervezési és polit ikai-diplomáciai feladatok vár ták a 
csúcsértekezlet zavar ta lan lebonyolításához szükséges feltételek biztosí
tásában. Ehhez, a feltételezett tapasztalat lanságon kívül , tárgyilagos 
tényként párosult a fajüldöző Dél-Afrikai Köztársaság közvetlen közel
sége, ami nemcsak egy lehetséges beavatkozás veszélyét, hanem annak a 
lehetőségét is rejtegette, hogy a fajüldöző pretoriai rezsim által előidé
zett, jóllehet általános érdekű, de mégis helyi jellegű válság, olyannyira 
„megüli" az értekezletet, hogy ezáltal hát térbe szorulhatnak az egész 
emberiséget érintő, a mozgalom egységének megőrzése szempontjából vi
tális kérdések. 

S jóllehet már az értekezlet napirendi javaslatának előkészítésekor, 
majd később a politikai és gazdasági záródokumentum-tervezetek meg
szövegezésével erre Zimbabwe jó előre rácáfolt, az ebbéli aggályokat 
mégiscsak a csúcsértekezlet menete oszlatta szét végérvényesen. N e m 
vitás ugyan, hogy a nyolcadik csúcsértekezletre Zimbabweban kerül sor, 
jelentős támogatást nyújtott e független dél-afrikai országnak s a dél
afrikai fajüldöző rendszer ellen küzdő valamennyi felszabadítási moz
galomnak a gyarmat i rendszer utolsó fellegvára elleni harcban, de két
ségtelen, hogy ezzel sem a vendéglátó, sem más afrikai frontország kül 
döttsége nem élt vissza az értekezleten. 

I ly módon adva vol tak a kedvező feltételek egy sikeres csúcsértekez
let megtar tására. Annál inkább, mert Róber t Mugabenak, Zimbabwe 
kormányfőjének a rátermettségéből kifolyólag, a csúcsértekezletet meg
előző szerteágazó diplomáciai tevékenységből a vendéglátó a lehető leg
megfelelőbb következtetéseket vonta le: magán a csúcsértekezleten ké
sőbb nyi lvánvalóvá is vál t ugyanis, hogy — egy bizonyos hul lámvöl
gyön (Havannában) túl jutva — nemcsak a mozgalom berkeiben, hanem 
világszerte is jelentősen megnövekedett az el nem kötelezettek alapelvei
hez va ló ragaszkodás, illetve az i rántuk tanúsí tot t érdeklődés, mint a 
jelenlegi válságos világpolitikai korszakból való kiút felkutatásának 
egyedüli lehetősége. Az értekezlet zavar ta lan menetének biztosításához 
tehát nem is kellett más, minthogy az elnöklő szilárdan tartsa magát 
a mozgalom alapelveihez, amit Mugabe — akiben Afrika s a mozgalom 
kétségkívül egy új, kimagasló politikai egyéniséget, a „fekete kont inens" 
hajdani nagy polit ikusainak méltó u tódát ismerhette meg — következe
tesen be is ta r to t t . 



A jubileum 

A vendéglátónak ebben jelentős segítségére volt az is, hogy a nyo l 
cadik csúcsértekezlet kezdete még napra is pontosan egybeesett a moz
galom első, belgrádi summitjának 25. évfordulójával . Az ez a lkalommal 
megtartott ünnepség, s a díszülésen elfogadott ny i la tkoza t egyértelműen 
kinyilvánította az egybegyűltek ragaszkodását az elnemkötelezettség p o 
litikája tartós értékű elveihez és céljaihoz „amelyeket 1961 szeptembe
rében megfogalmazott a belgrádi nyi la tkozat , s a kairói , lusakai, algíri , 
colombói, havannai és delhi csúcsértekezlet tovább tökéletesített", minek 
eredményeként „a mozgalom a nemzetközi kapcsolatok tömbön kívül i , 
független és egyetemes pótolhata t lan tényezőjévé vál t" . 

Tito, Nasszer, Szukarno, Nehru , N k r u m a h és a mozgalom többi meg
alapítói emlékének a felidézése azonban nem csupán az érzelgős megem
lékezés ügyét szolgálta, hanem annak a történelmi ténynek a nyugtázá
sát jelentette, hogy „az el nem kötelezettek a mozgalom poli t ikájá
nak, elveinek alkalmazásában az akt ív , békés koegzisztencia érdekében 
kifejtett nagyszabású szerepvállalásukkal nagymértékben hozzájárul tak 
jó néhány háborús veszély elhárításához, új távla to t nyi to t tak , rámu
tattak a nemzetközi feszültség enyhítésének, az egyenrangú együt tműkö
dés fejlesztésének és a lehetséges fejlődésnek az út jára" . 

Az értekezlet tehát néhány előbbi csúcsértekezlettől eltérően az a lap
elvek megőrzéséért folytatott harc helyett ezúttal valóban a lényegbevá
gó kérdések megvitatására összpontosí thatott . 

A háború 

így kerülhetett sor arra , hogy — bizonyos értelemben — az előre
látott forgatókönyvtől eltérően előtérbe kerül t az i raki—iráni háború 
problémája. Mint ismeretes, ezt a kérdést, ,,a mozgalom szégyenfoltját", 
kezdettől fogva minden gyülekezeten igyekeztek a részvevők megkerül
ni. Elsősorban azért, mert az áldat lan háború kétségkívül sokat á r to t t 
a mozgalom tekintélyének, de még inkább, mert említése rendszerint 
olyan véleménykülönbséget eredményezett , amely minden alkalommal 
erősen veszélyeztette a mozgalom egységét. 

Mivel ezúttal ez a veszély nem állt fenn, a csúcsértekezlet részvevői 
éltek az a lkalommal, és kifejezésre ju t ta t ták abbéli véleményüket, hogy 
a két el nem kötelezett ország közötti értelmetlen vérengzésnek, a két 
ország, az egész mozgalom és a világbéke érdekében, azonnal véget kell vet
ni. Ezzel ugyan még nem bí r ták jobb belátásra a háborús feleket, de kétség
kívül megszabadultak egy nyomástól, egy erkölcsi kolonctól, amely a 
mozgalom rosszakaróinak a lkalmat adott , az alapelvek értékének meg
kérdőjelezésére. 

A háborúval kapcsolatos fejlemények, sajnos, arra u ta lnak, hogy a 
Hara reban elhangzott, olykor valóban őszinte emberség által d ik tá l t 



felszólalásoknak nem lett meg a kellő foganatja, de így legalább nyi lván
valóvá vált , hogy ki a felelős a háború folytatásáért . A mozgalom alap
elvének erejét pedig az is bizonyítja, hogy mindennek ellenére a két had
ban álló halálos ellenség továbbra is — nyilván felmérve az egymás k ö 
zötti ellenségeskedésen túlmenő érdekeiket — változatlanul k i tar t a moz
galom mellett. 

A leszerelés 

E vára t lan , s mégis előrelátható mozzanaton kívül, a többi a lapvető 
általános érdekű kérdés közül a leszerelés problémája dominál t az érte
kezleten. S jóllehet a két versengő nagyhata lom közül ezúttal — tárgyilagos 
okoknál fogva — Washington húz ta a rövidebbet az áldat lan fegyverkezési 
verseny kérdésében, egyöntetűen az érdekövezetekre való felosztásra irá
nyuló nagyhata lmi poli t ika lett, „mint o lyan" , kipellengérezve: „az el-
nemkötelezettség jellege és eredeti elvei magába foglalják . . . a nagyha
ta lmak és tömbök olyan politikája elleni harcot , amely arra törekszik, 
hogy fenntartsa világunk tömbökre osztot tságát" — áll többek közöt t 
a mozgalom évfordulója alkalmából elfogadott ünnepélyes nyi la tkozat 
ban. Erre pedig azért szükséges külön is felhívni a figyelmet, mert a 
hararei plenáris üléseken elhangzott felszólalások, s az értekezleten el
fogadott dokumentumok alapján egyesek a mozgalom jelentős „ radika-
l izálódásáról" cikkeznek. Abból a puszta „matemat ika i " tényből kiin
dulva, hogy az értekezleten sokkal többször hangzot t el negatív előjel
lel az egyik nagyhata lom (azaz az USA) neve, mint a másiké (azaz a 
Szovjetunióé), azt a látszatot igyekeznek kelteni, hogy a mozgalom egé
szében „Moszkva felé tolódot t" , szem elől tévesztve azt , amit Ti to is 
váltig hangozta to t t : Az el nem kötelezettek nem az egyik vagy a másik 
nagyhatalom mellett, vagy ellen vannak , hanem a nagyhatalmi politi
ka elveinek a ki iktatásáért szállnak síkra, s ennek keretében a nagyha
ta lmaknak minden egyes cselekedetét külön-külön ítélik meg. Aki t te
hát a jelen pi l lanatban ilyen értelemben több bírálat ért, az elsősorban 
magára vessen. 

A világgazdasági rendszer 

A fegyverkezési verseny megszüntetéséért és a leszerelési folyamat ér
demi beindításáért való síkraszállással párhuzamosan a hararei csúcsér
tekezlet a lehető legnagyobb eréllyel vetette fel a meglevő vi lággazda
sági rendszer gyökeres megvál toztatásának a szükségét. A témakör, ter
mészetesen, nem új . Ebben a kérdésben már a negyedik, algíri csúcsérte
kezlet ha tá rozot t állást foglalt, de a probléma teljes jelentőségének a 
felismerésére csak akkor került sor, amikor a mértéktelen eladósodás 
folytán, a gazdasági tömbök önző politikájából kifolyólag a fejlődő or-



szagok haladása nemcsak megrekedt, hanem egyik-másik ország gazda
sága a szó szoros értelmében a teljes csőd szélére jutott , s a legszegényeb
bekben aratni kezdett az éhhalál. H a r a r e e tekintetben is kétségkívül 
történelmi mérföldkövet jelent. A csúcsértekezlet egyértelmű állásfogla
lása mellett, hogy „a mozgalom továbbra is ragaszkodik a vi lággazda
ságot jellemző olyan strukturális aránytalanságok felszámolásához, ame
lyek miat t veszélyesen mélyül a szakadék a fejlett és a fejlődő országok 
között , s fennáll a nemzetközi rendszer széthullásának veszélye, és ezzel 
összhangban csökkent a kilátás a fejlődő országok gazdaságának állan
dó és tar tós fejlődésére". 

Az eladósodás pokolgépe tehát vészesen ketyeg, a pénz, a pénzügy, a 
kereskedelem és a kölcsönös függőségre épülő általános fejlődés ügye pe
dig megköveteli a nemzetközi együttműködés haladékta lan és hatékony 
összehangolását, s a sürgős, teljes és átfogó reformot. S ez ezúttal nem 
csupán a gazdasági szakértők állásfoglalása. A hararei plenáris vita so
rán ugyanis ezt a témát immár azok az országok is felvetették, amelyek 
— a k iapadhata t lan jövedelemforrásnak tűnő kőolaj bir tokában — 
mindeddig elég közömbösen visszonyultak a kérdéshez. 

Ma már kétségtelen, hogy a kölcsönösség tényét egyre inkább felis
merik a fejlődők hitelezői is, úgy, hogy a csúcsértekezlet egyik legjelen
tősebb határozata , hogy ismét fel kell eleveníteni az Észak—Dél dialó
gust, de sokkal komolyabban kell kezelni a Dé l—Dél gazdasági együtt
működésnek a problémáját is, ezúttal minden bizonnyal kedvező táp
talajra talált , s elsőrendű politikai problémává alakult . 

A mozgalom hatékonysága 

S ha a világpolitika fent említett kulcskérdéseiben ezúttal aránylag 
könnyen közös nevezőre ju tot tak a csúcsértekezlet részvevői, az el nem 
kötelezettek mozgalmának egy másik, már huzamosabb ideje időszerű, 
de bizonyos meggondolásból mindeddig háttérbe szorult problémája 
ezúttal , úgy tűnik, végérvényesen t isztázódott : a mozgalom hatékonysá
gának kérdését Moamer el Kadhafi , a líbiai küldöttség vezetője vetette 
fel a maga sajátos módján. A mozgalom minden értékét elvitató, szög
letes megfogalmazásaival, végül is jószolgálatot tet t az el nem kötele
zetteknek. Elsősorban azért, mert ki tűnt , hogy véleményét a csúcsérte
kezlet részvevőinek tú lnyomó többsége nem osztja, s másodszor, mert 
a lkalmat adot t egy érdemi visszapillantásra, annak az útnak a tárgyi
lagos felmérésére, amelyet a mozgalom az első és a nyolcadik értekezlet 
közöt t megtett . 

Ezen a huszonöt éves úton a mozgalom számos nagy világválsággal 
és megannyi megpróbáltatással találta magát szemben, és kétségtelen, 
hogy valamennyi esetben figyelemre méltó szerepet játszott . Ez elsősor
ban az általános atomkatasztrófa megakadályozására és a világháborús 
veszély csökkentésére vonatkozik, de az sem vitás, hogy nagyban hoz-



zájárult a gyarmaturalom-ellenes forradalmak meggyorsításához, mind
végig napirenden ta r to t ta a világgazdasági rendszer megreformálásának, 
a gazdasági egyenjogúság biztosításának a kérdését, és „óriási hozzájá
rulást adott a világszervezet tekintélyének és szerepvállalásának meg
erősítéséhez és a nemzetközi kapcsolatok általános demokrat izálásához". 

Az elnemkötelezettség eszméjének életrevalóságát bizonyítja továbbá 
az is, hogy a mozgalom egyre újabb földrajzi és politikai térségeket hó
dí t meg, s erről nem csupán az tanúskodik, hogy a belgrádi csúcsérte
kezlet óta a négyszeresére nőt t a mozgalom tagjainak száma, hanem 
az is, hogy az eszme a világ minden részében, beleértve a tömböket is, 
egyre több társadalmi erő és egyén számára válik vonzóvá. 

S míg az el nem kötelezettek Colombóban még arról tárgyal tak, ho
gyan nyújtsanak hatékony segítséget a szabadságáért és függetlenségéért 
harcoló zimbabwei népnek, a nyolcadik csúcsértekezleten, amelyet az 
immár szabad Zimbabwe fővárosában, Hara reban ta r to t tak , arról folyt 
a vita, hogyan támogassák a Dél-afrikai Köztársaság népének szabad
ságharcát, a gyarmati rendszer utolsó fellegvárának fajüldöző kormánya 
ellen folytatot t ádáz küzdelmét, melyet csaknem az egész világ a ma
gáénak tekint. Kell-e ennél ékesebb bizonyíték a mozgalom hatékonysá
gára, életrevalóságára — vetette fel a kérdést az értekezlet pienáris 
ülésének egyik felszólalója. 

S mégis a mozgalom hatékonyságfokozásának kérdése ezúttal valóban 
komoly elemzések tárgyát képezte. N e m annyira a plenáris üléseken, 
mint inkább az értekezlet bizottságaiban. Az immár több mint száztagú 
mozgalomban ugyanis, melynek egyik alapelve, hogy nem intézménye
síthető, s a határozathozata l is kizárólag konszenzussal történhet, termé
szetszerűen jelentkezett annak a szüksége, hogy hatékonyabban szembe 
tudjanak szállni a jól megszervezett katonai és gazdasági tömbökkel . 

Ez elsősorban a gazdasági téren jelentős, ahol úgyszólván napról n a p 
ra tör ténnek változások, s a kellő reagálás hiánya rendszerint egyenlő 
a gazdasági lemaradással. Ezért — bár egyesek meg nem értésébe ü tkö
zött — teljesen indokolt a csúcstalálkozó határozata , hogy hároméves 
megbízatással á l landó miniszteri bizottságot létesítsen azzal a feladat
tal, hogy figyelemmel kísérje a nemzetközi gazdasági helyzetet és hatá
sát a fejlődő országok gazdaságára. A meg nem értés pedig arra vonat 
kozott , hogy egyesek szerint ez már egy bizonyos fokú institucionali-
zálódás, amit a mozgalom kezdettől fogva elvben helytelenít. S míg 
egyes küldöttségeknek e határozat gyakorlat i indokoltságát kellett meg
magyarázni , másoknak arra kellett rámuta tn i , hogy a hatékonyság nö
vekedésének érdekében sem indokolt a konszenzus helyett a szavazat
többséggel való határozathozatal gyakorla tba iktatása, mert ez aztán 
valóban szöges ellentétben áll a mozgalom alapelveivel, sőt lényével. 

Mindent összevetve a hatékonyság növelésének tárgyilagos szüksége 
mellett az értekezlet részvevőinek egyértelmű megállapításaként leszö
gezhető: világunk, sajnos, olyan, amilyen, de hogy az el nem kötelezet
tek mozgalma nélkül még sokkal rosszabb lett volna, az is kétségtelen. 



A politikai nyilatkozat 

A tény, hogy a csúcsértekezlet záróokmány-tervezetei körül minden 
szinten — tehát szakértői, külügyminiszteri és ál lam-, illetve kormány
fői szinten is — ezúttal a megszokottnál jóval kevesebb vita adódot t , két 
alapvető tényezőre vezethető vissza: az egyik, hogy a hararei csúcsérte
kezleten lényegében senki sem kérdőjelezte meg a mozgalom első, belg
rádi csúcsértekezletén lefektetett alapelveket, s a másik, hogy a vendég
látó, számos előzetes konzultáció alapján valóban jó, az említett elveket 
messzemenően tiszteletben tartó záróokmány-tervezeteket prezentált a 
részvevőknek. Ezt félreérthetetlenül tudat ták is a politikai nyi la tkozat 
bevezető rendelkezéseiben, ahol megállapítást nyert az állam-, illetve 
kormányfők határozottsága, hogy „szigorúan tart ják magukat az elnem-
kötelezettség elveihez és a mozgalom szelleméhez, mert ez az egyetlen 
módja, hogy tovább erősítsék akcióképességüket és ráhatásukat a nem
zetközi eseményekre". Ezekkel az alapelvekkel összhangban a nemzet
közi viszonyok minden területén tapaszta lható általános válság megol
dásának kulcsa a párbeszéd, a tárgyalás kell hogy legyen, s az is első
sorban az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében. 

A politikai záróokmány ebből ki indulva közelíti meg korunk és vilá
gunk valamennyi problémáját, a már említett fegyverkezési versengés 
meggátolásától és a leszereléstől kezdve a délkelet-ázsiai, a délnyugat
ázsiai, dél-afrikai, közel- és közép-keleti , a mediterrán térség és egyéb 
más időszerű problémán át egészen az el nem kötelezettek mozgalmának 
tagországai közöt t dúló viszályokig és ellenségeskedésekig. Ennek kere
tében az immár több mint hat éve dúló i raki—iráni háborúval kapcsolat
ban ezúttal első ízben „a mozgalom számára elfogadhatat lan háború 
mielőbbi végetvetéséért" száll síkra, mert az, csakúgy, mint a tagországok 
közötti gyakoribbá vált viszályok „veszélyeztetik a békét, s nem külön
ben az egész mozgalom összetartó erejét, hatékonyságát és szolidaritá
sát". 

Meg kell azonban ál lapítani , hogy az iráni küldöttség nem fogadta 
el a polit ikai nyi la tkozatnak ezt, az i raki—iráni háborúra vonatkozó ré
szét. Mi több, az újabb iráni offenzívának a csúcsértekezlet ideje alatt i 
tüntető elindításával világosan a mozgalom tudtára adta , hogy a csúcs
értekezletnek ezt a sarkallatos ha tá roza tá t nem hajlandó tiszteletben 
tar tani . 

A gazdasági nyilatkozat 

A csúcsértekezlet záródokumentumának gazdasági részén refrénként 
vonult végig a már említett megállapítás, hogy a mostani gazdasági vi
lágválság, amely elsősorban a fejlődő országokat sújtja, „több szempont
ból is súlyos politikai probléma". Szem előtt t a r tva a tényt, a csúcsérte
kezlet részvevői „sajnálatuknak adtak hangot, hogy a nemzetközi kö-



zösség annak ellenére, hogy világszinten elismerték a külső eladósodás 
válságának súlyosságát, még nem tet t szükséges lépéseket, hogy politi
kailag serkentse e probléma tartós megoldását". Ezért nem zárhatók ki 
az újabb problémák, amelyek tovább veszélyeztetik a fejlődő országok 
társadalmi rendjét, stabilitását, biztonságát és a világbékét. 

A dokumentum leszögezi, hogy a gazdasági világrendben egyre na
gyobb a kölcsönös függőség, ez viszont egy globális tárgyalás keretében 
megköveteli a gyökeres reformot, a nagyméretű szerkezeti a rányta lan
ságok kiiktatását , egy arányosabb fejlődés bistosítását. A nyilatkozat , 
amely kiterjed a nemzetközi gazdasági élet több más területére is, ha tá
rozot tan síkraszáll az el nem kötelezett országok gazdasági együttmű
ködésének fokozásáért. Az erre vonatkozó javaslatokban, mint ismere
tes, eddig sem volt hiány, az említett együttműködés azonban minded
dig nemcsak a k ívánt , hanem a lehetséges szint alat t is alakult . Egy kü
lön erre a célra a lakí to t t bizottság ezért a r ra hivatot t , hogy kidolgozza 
a Dél—Dél együttműködés stratégiáját, hogy aztán erre építsék a fejlett 
Északkal való tárgyalások kiindulópontjait . 

A bonyodalmak 

Az értekezlet záródokumentumai tehát nemcsak megerősítették a moz
galom eredeti elveit és céljait, hanem átfogó akciótervet is t a r ta lmaznak 
a soron következő időszakra. „Az állam-, illetve kormányfők egyértel
műen meghatározták egyfelől országuknak, másfelől pedig az egész moz
galomnak a viszonyulását korunk valamennyi égető problémájához és 
el lentmondásához." Általános vélemény szerint a csúcs záróokmányai 
ezúttal egyetlen kulcsfontosságú kérdést sem kerültek meg. 

S amikor már úgy tűnt , hogy a nyolcadik csúcsértekezlet vendéglátó
jának sikerül az, amit az előbbiek nem tudtak megvalósítani, nevezete
sen, hogy az értekezlet a ki tűzöt t időpontban érjen véget — s ezzel a 
szervezők pontot tegyenek a valóban igen jól elvégzett feladatuk végé
re —, a szokásos „meghosszabbítás" ezúttal sem marad t el. A bonyo
dalom, amely a soron következő miniszteri értekezlet vendéglátójának 
meghatározása körül gyűrűzöt t , vol taképpen a kilencedik csúcsértekezlet 
megszervezőinek a kijelölésével kapcsolatban keletkezett: sem az előké
szítő értekezleteken, sem magán a csúcsértekezleten ugyanis az értekez
let részvevőinek nem sikerült egységes ál láspontra jutniuk a következő 
summit vendéglátójának kinevezése kérdésében. Jóllehet az egyetlen ko
moly jelölt Nicaragua volt (bár a vendéglátó szerepét Indonézia is 
megpályázta) , a vélemények mégis erősen megoszlottak. Egyesek szerint 
ugyanis Nicaragua kinevezésével a mozgalom jelentős támogatást nyúj
tana e közép-amerikai ország forradalmi v ívmányainak megszilárdításá
hoz és az USA által támogatot t e l lenforradalmárokkal a függetlenség 
megőrzéséért vívot t küzdelemben, míg mások szerint az ottani helyzet 
nem garantálja egy érdemi csúcsértekezlet összehívásának és megtartásá-



nak a lehetőségét. H a ugyanis már a Dél-afrikai Köztársaság közelsége 
miat t több államfő is távol marad t Hara rebó l , akkor könnyen elkép
zelhető, hogy Managuába még kevesebben gyűlnének össze, holot t éppen 
Nicaragua érdeke, hogy a kilencedik csúcsértekezlet még jobban sike
rüljön, még egységesebb legyen, tehát még nagyobb súllyal essen a latba 
a világpolitika ügyeinek intézésében, a tagországok függetlenségének, 
önállóságának megőrzésében. Ez t a támogatást viszont a csúcsértekezlet 
Nicaragua esetében már Hara reban is egyértelműen kimondta . 

így aztán a hararei csúcsértekezlet úgy döntöt t , hogy a következő 
összejövetelük vendéglátóját (további széles körű konzultációk után) a 
soron következő miniszteri értekezleten fogják kijelölni — mint ahogy 
az H a r a r e esetében is tör tént . Ezzel a döntéssel azonban felmerült az 
említett miniszteri értekezlet vendéglátójának a kérdése. A két jelölt, 
Ciprus és a Koreai N é p i Demokrat ikus Köztársaság közöt t a csúcsérte
kezlet részvevőinek csak a késő éjszakába nyúló órákban sikerült közös 
nevezőre jutniuk, mégpedig olyképpen, hogy az 1988-as miniszteri érte
kezlet színhelye Ciprus lesz, míg a Koreai N é p i Demokra t ikus Köz tá r 
saság egy gazdasági problémáknak szentelt rendkívüli miniszteri érte
kezletet hív majd össze 1987-ben. 

E látszólag csekélység körüli vita azonban ékesen bizonyítja, hogy a 
mozgalom csúcs- és egyéb értekezletei vendéglátóinak kérdése egyálta
lán nem csupán „műszaki probléma", hanem messzemenő politikai kö
vetkezményekkel járó, a mozgalom fejlődése szempontjából elsőrendű 
fontosságú kérdés. 

A jugoszláv küldöttség 

A hararei csúcsértekezlet vendéglátóinak a küldöttségünk iránti v i 
szonyulása, s nem különben a tény, hogy a csúcsértekezlet részvevői 
igen élénk érdeklődést tanúsí tot tak a küldöttségünkkel való kontaktusok 
és véleménycserék iránt , valamint a szakembereink hozzájárulása a ha
rarei értekezlet sikeres megszervezéséhez, előkészületeihez, lebonyolítá
sához és eredményéhez, kétséget kizáróan arról tanúskodik, hogy Ju 
goszlávia az el nem kötelezett országok mozgalmában vál tozat lanul nagy 
tekintélynek örvend. „ H a z á n k n a k ezt, a T i to által szerzett kincsét és 
nagy értékű hagyatékát mindenáron meg kell ő r iznünk." 

Távlatok 

Mindent összegezve, elvi tathatat lan, hogy a szeptember 1—6-ig meg
tar tot t nyolcadik hararei csúcsértekezlet rendkívül sikeresnek minősít
hető. N e m csupán azért, mert ezzel úgy tűnik, végérvényesen befejező
döt t a mozgalom alapelvei megkérdőjelezésének a korszaka, hanem mert 
a mozgalom ezúttal első ízben hozot t olyan előremutató, konkrét akció-



terveket, amelyek megvalósításával a mozgalom már nem csupán a nem
zetközi színtér erkölcsi ereje, hanem a békeszerető emberiség lelkiisme
retének szerepében még ha tékonyabb fellépésre képes világpolitikai té
nyezője lehet. 


