Scheinring Endre:
A brazil-paraguayi-argentin hármas-határterületen
párhuzamosan jelentkező biztonsági kihívások

Az új típusúnak mondott biztonsági kihívásokkal kapcsolatban leggyakrabban
hangoztatott jellemző, hogy – az esetek döntő többségében – egy-egy társadalmi, gazdasági,
környezeti, vagy politikai eredetű biztonsági probléma ritkán jelentkezik elszigetelten, hanem az
említett kihívások komplex problémakört alkotnak, melynek egyes elemei egymást gerjesztik. Jó
példa erre a Brazília, Paraguay és Argentína által körülölelt hármas határterület, ahol a gyenge
állami jelenlét és a korrupció, a nemzetközi bűnszervezetek részvételével folytatott csempészet
és hamisítás, a gazdasági bűncselekmények és – ha csak áttételesen is – a terrorizmus egyszerre
jelennek meg. A problémát tovább fokozhatja az újonnan megválasztott paraguayi vezetés
kérdéses elkötelezettsége a fent felsorolt biztonsági kihívások elleni hatékony fellépés mellett.
A hármas határterület földrajzi és demográfiai jellemzői
A hármas határterület a Paraná és az Iguazu folyók találkozásánál található, ahol egy
pontban fut össze Paraguay, Brazília, Argentína államhatára. A Paraná folyó Paraguayi oldalán
Ciudad del Este, a Brazil oldalon Foz de Iguaçu városa található. Utóbbitól délre, az Iguazu déli,
argentinához tartozó partján fekszik Puerto Iguazú városa.1 Népességét tekintve a 357 ezer
főnek otthont adó Ciudad del Este a három település közül a legnagyobb, melyet a 347 ezer fős
lélekszámú Foz de Iguaçu követ, végül a sort az alig tized akkora 30 000 fős Puerto Igazú zárja.2
A térség lakossága etnikailag meglehetősen sokszínű. Az Alfredo Stroessner3 utasítására
mesterségesen létrehozott4 Ciudad del Este számos népcsoportnak biztosított letelepedési
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lehetőséget: libanoni síiták, szírek, palesztinok, koreaiak, tajvaniak és kínaiak alkotják a
legjelentősebb etnikai csoportokat. További jelentős palesztin és libanoni populáció él a túlparton
elterülő Foz de Iguaçu városában is, melyek szoros kapcsolatokat ápolnak a paraguayi oldalon
élő „testvéreikkel”.5 Az arab népesség létszáma megközelítőleg 10 és 75 ezer fő közé tehető a
hármas határterületen, legtöbbjük libanoni származású. Ezen felül kisebb kolumbiai, iráni, olasz
és ukrán közösség is található a térségben.6 Az argentin Puerto Iguazú nemzetiségi szempontból
sokkalta homogénebb képet mutat, az itt élők többnyire argentin származásúak.7
Puerto Iguazú elsősorban üdülőváros,8 mely megélhetését mindenek előtt annak az évi
700 ezer turistának köszönheti, akik az Iguazú folyó vízesése által nyújtott látványban
szeretnének gyönyörködni. A Paraná folyó két partját Brazília és Paraguay között a Nemzetközi
Barátság hídja (Puente Internacional de la Amistad) köti össze, melyen napi szinten
megközelítőleg 30-40 ezer fő9 és 20 ezer gépjármű10 kel át, köszönhetően a Foz de Iguaçu és
Ciudad del Este közötti szoros kereskedelmi kapcsolatoknak. Ugyanakkor a hídon átkelő
áruforgalom jelentős része regisztrálatlanul lépi át az államhatárt.
Csempészet és feketegazdaság
Köszönhetően a brazil és a paraguayi gazdaság fejlettsége közötti aránytalanságoknak és
a részben eltérő elvet valló kereskedelempolitikáknak, a Mercosur11 révén könnyen átjárható
határoknak, valamint a térségben uralkodó korrupciónak, mely megbénítja a határon átáramló
termékek eredetének ellenőrzését,12 Ciudad del Este hamar a Barzíliába irányuló re-export fő
elosztó pontja lett. A problémát csak részben tudták orvosolni a Mercosuron belüli
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harmonizációs törekvések, valamint a Brazília részéről életbe léptetett adminisztratív
intézkedések. A Paraná folyó felett átívelő hídon továbbra is a legkülönfélébb fogyasztási cikkek
vándorolnak át tömegével, minimális ellenőrzés mellett.13
Paraguayt különösen jelentős mennyiségben hagyja el illegálisan dohánytermék Ciudad
del Este városán keresztül. Az országban megközelítőleg 2600 márkát regisztráltak az Ipari és
Kereskedelmi Minisztériumnál. Az olcsó cigarettákat gyakorta mobil, submarinonak nevezett
üzemekben állítják elő, melyeket teherautók rakterében rendeznek be.14 A Paraguayban 2008ban előállított 68 milliárd szál cigarettából, becslések szerint 65 milliárd került a csempészek
révén külföldre.15 Nem kevésbé jövedelmező üzletnek számít a lopott gépjárművekkel való
kereskedés.16 Többségüket Argentínában tulajdonítják el, majd ezután Ciudad del Esteben
kerülnek értékesítésre. A Paraguayban regisztrált 450 000 gépjármű közel a fele –
valószínűsíthetően – illegális úton jutott az országba.17
A csempészett áru jelentős része egyben hamis is. Az elektronikai termékektől, a
hétköznapi fogyasztási cikkeken át, a különféle szellemi termékekig szinte minden szerepel a
hamisítók, vagy a hamis termékekkel kereskedők listáján. Csupán az elektronikai és informatikai
szektor megközelítőleg másfél milliárd dolláros bevételkiesést könyvelhet el a Ciudad del Esteből származó hamisítványok és kalózmásolatok feketepiaci értékesítése révén. Az elektronikai
termékek jelentős része Ázsiából, valószínűleg Chilén keresztül érkezik a városba.18
A fogyasztási cikkek csempészete mellett az emberkereskedelem is jövedelmező üzlet a
régióban tevékenykedő bűnszervezetek számára. Az áldozatokat rabszolgaként tartják fogva,
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illetve prostitúcióra kényszerítik.19 Az évente dokumentált több száz eset közel fele
fiatalkorúakat érint.20
Brazília tudhatja magáénak a nyugati félteke második legnagyobb kábítószerpiacát.21
Nem meglepő tehát, hogy a hármas határterület csempészei is jelentősen kiveszik részüket az
ország illegális szerekkel való ellátásából. A Sao Paulo és Rio de Janeiro faveláit uraló
bűnszervezetek jelentős mennyiségű kábítószert, elsősorban kokaint és marijuanát hoznak be
Paraguay-on keresztül, majd az áru egy része tovább folytatja útját Nyugat-Afrika és Európa
felé. A kábítószer-kereskedők közeli kapcsolatokat ápolnak a kábítószer-termelésben is érdekelt
marxista gerillaszervezettel, elsősorban a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC).22
Együttműködésük eredményeként a FARC részben itt, a brazil nagyvárosok fegyver
feketepiacain jut hozzá a kolumbiai kormány ellen vívott harcához szükséges fegyverekhez. Nem
a FARC ugyanakkor az egyetlen illegális (terror-)szervezet, amely hasznot húz a helyi illegális
fegyverkereskedelemből. A csecsen maffia és a libanoni síita Hezbollah is valószínűsíthetően
használja, vagy legalábbis megpróbálta használni a helyi fekete piacot arzenálja feltöltéséhez.23
Az illegális tevékenységekből származó jövedelmek útja
Az illegális tevékenységekből származó pénzek tisztára mosására óriási apparátus épült
ki Ciudad del Este-ben ahol egy időben nem kevesebb, mint 55 bankot tartottak nyilván.24 Az
ezekben, illetve a számos illegális pénzváltóhelyen keresztül tisztára mosott pénzek összegét
egyes becslések 5 és 12 milliárd dollár közé teszik.25 Köszönhetően a Paraguayban uralkodó,
mindent átható korrupciónak26 és a pénzmosás elleni elégtelen jogi fellépésnek, a térség összes
illegális tevékenységet folytató szervezete számára a hármas határterület kiváló lehetőséget jelent
a törvénytelen üzelmekből származó jövedelmek elrejtésére és tisztára mosására. Márpedig a
térségben szinte mindegyik nemzetközi szinten aktív bűnszervezet képviseli, képviselteti magát
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valamilyen szinten. A japán Jakuzától és a kínai Triádoktól kezdve, az orosz (csecsen), illetve
ukrán Maffián át, a terrorszervezetekkel is kapcsolatban álló Nyugat-Afrikai és a Közel-Keleti
csoportokig.27
A nemzetközi terrorizmus és a hármas határterület közötti kapcsolatra először a 90-es
évek elején derült fény. 1992-ben Buenos Airesben az izraeli nagykövetségnél, majd ugyanott
két évvel később az Argentin-Izraeli Közös Egyesület előtt robbantottak autóba rejtett
pokolgépet, 30, illetve a második robbantással 85 ember halálát okozva. Az argentin
igazságszolgáltatás 2006-ban kilenc, a Hezbollahhoz köthető személy ellen adott ki elfogató
parancsot az üggyel kapcsolatban. A szervezet – minden jel szerint – a régió muszlim lakossága
egy részének hathatós támogatását élvezi.28 A csempészetből, pénzmosásból és hamisításból
befolyó pénzek egy része a libanoni síita terrorszervezet számlájára vándorol. Egy a RAND
Corporation által 2009-ben megjelentetett tanulmány szerint a Hezbollah éves költségvetésének
közel ötöde származott a hármas-határterületről.29 A Hezbollah mellett – valószínűsíthetően – a
palesztin Hamasz és az Iszlám Dzsihád is szoros kapcsolatokat ápol a régió muszlim
közösségével, amelynek vendégszeretetét a kilencvenes években az Al-kaida több vezető
személyisége is élvezte.30 Eddig azonban nem sikerült egyértelmű, mindenki által hozzáférhető
bizonyítékot találni arra, hogy a fennnevezett szervezetek aktív sejteket tartanának fent a
területen. A kapcsolat a terroristák és a térségben tevékenykedő olyan szervezetek, mint a dvd
hamisításban és csempészetben, valamint kábítószer kereskedelemben érdekelt,31 a Hezbollahot
bizonyítottan támogató Barakat hálózat32 alapvetően pénzügyi jellegű.33
A korrupció, mint a konszolidáció legfőbb akadálya
Az állapotok normalizálása érdekében tett kísérleteket áttekintve azt látjuk, hogy míg Brazília
esetében megfigyelhetők a problémakör okainak felszámolására vagy legalább kordában
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tartására tett kísérletek, addig Paraguay esetében kevésbé látható hasonló mértékű
elkötelezettség. A brazil jogalkotók mind a csempészet, mind a pénzmosás visszaszorítása
érdekében igyekeztek megteremteni a hatékony ellenlépések törvényi hátterét, aminek a részét
képezi például a kistételben behozott áruk megadóztatása.34 Az illegális határmenti
tevékenységek visszaszorítása érdekében a jövőben a brazil fegyveres erők egyre aktívabb
jelenléte várható a térségben, amely megfelel az ország Nemzeti Védelmi Stratégiájában
meghatározott elveknek.35 A határvidék feletti ellenőrzés megerősítése végett indított Agata
műveletek során több ezer katona bevetésére került sor 2011 és 2012 során. Ezek közül az Agata
2, 3, és 5 műveletek a paraguayi határszakaszt is érintették.36 Ezzel ellentétben viszont, bár
Paraguay is tett bizonyos – lényegében látszat – lépéseket a tünetek kezelése érdekében, a fő
okok, mint például a pénzmosásnak kedvező jogi és gazdasági környezet, a szerzői jogok
semmibevétele, valamint a mindent átható korrupció elleni hatékony fellépés egyelőre úgy tűnik
még várat magára.37
Pedig a legfontosabb, s egyben legnehezebben orvosolható problémát éppen a hármas
határterület paraguayi oldalán tapasztalható korrupció, a szervezett bűnözés, valamint az
államigazgatási és a politikai elit közötti összefonódások jelentik. Jelenleg Paraguay a 150.
helyen található a Transparency International által összeállított a 176 országot felsoroló listán,
amely az államokat a közszféra korruptsága alapján rangsorolja.38 Ezért számolni kell azzal,
hogy bármilyen hatékonynak is fognak bizonyulni az illegális tevékenységet visszaszorítani
hivatott jogalkotói törekevések és a rendvédelmi szervek, valamint a fegyveres erők által
végrehajtott műveletek Brazíliában, amíg a Paraná folyó nyugati partján nem tesznek hasonló
lépéseket, addig kevés esély mutatkozik rá, hogy – akár hosszútávon is – véglegesen
normalizálni lehet majd az állapotokat. Tetézi a problémákat, hogy Paraguayban az április
második felében megválasztott Horacio Cartes személyében olyan ember került az elnöki
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bársonyszékbe, akinek a személyes érdekei – legalább is eléggé olybá tűnik – a legkevésbé sem a
hármas határterületen uralkodó zavaros állapotok felszámolását kívánják. Cartes, aki vagyonát
hivatalosan dohányipari vállalkozásainak köszönheti, a Wikileaks által megszellőztetett üzenetek
szerint az Egyesült Államok bűnüldöző szervei látókörébe került, mivel személye – részben a
DEA39 fedett ügynökei által szerzett információi alapján – összefüggésbe hozható a cigaretta és
kábítószer csempészettel, valamint az illegális tevékenységekből befolyó pénzek tisztára
mosásával.40
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