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З об’єднанням Німеччина, крім економічної потуги, здобула також якісно новий
політичний статус і значний вплив на розвиток подій як у Європі, так і у світі.
Віддзеркаленням цього стала готовність країни взяти на себе міжнародну відповідальність за
збереження миру і стабільності в глобальному вимірі та активно реалізовувати свій новий
геополітичний потенціал. Участь німецьких збройних сил у миротворчих операціях за
кордоном стала центральним питанням зовнішньої і безпекової політики об’єднаної ФРН в
1990-х роках.

Питання використання Бундесверу за кордоном („out of area debate“) посідає одне з
чільних місць у сучасній германістиці і знайшло своє відображення в працях таких
дослідників, як Г. Берінг, К. Бехєр, Дж. Даффілд, К. Кайзер, Г. Мауль, К. Хаке, російських
науковців О.Н. Грос, М.В. Павлова, Ю.В. Павлова, С.В. Погорельскої, К.Д. Нургалієва та ін. В
українській історичній науці питання участі збройних сил ФРН у миротворчих місіях за
кордоном залишається майже недослідженим.

Історія участі Німеччини в міжнародних миротворчих місіях бере свій початок в 1973
році, коли ФРН, ставши членом ООН, зобов’язалася бути разом з іншими країнами
відповідальною за міжнародну безпеку. Щоправда, Західна Німеччина, з огляду на історичні
причини, обмежувала свою участь у миротворчих операціях у ці роки переважно логістичною
та гуманітарною підтримкою [4, с. 391]. Так, ФРН долучилася до оонівських місій з підтримки
миру в 1973-1974 роках, коли військові ФРН виконували авіаційні перевезення медичної
техніки до Єгипту, Сирії, Ізраїлю, а у 1978 році Бундесвер забезпечував перевезення
автотранспорту і запчастин для сил ООН у Лівані. Під час першої війни в Перській затоці ФРН
надіслала п’ять суден до Середземного моря аби замінити американські кораблі, які брали
участь у місії в Перській затоці. У 1988-1989 роках уряд погодився відправити 50
прикордонників до Намібії для виконання невійськових завдань. 1989 року транспортна авіація
Бундесверу перевозила продовольство жителям Судану, які голодували. ФРН також брала
участь у місіях з підтримки миру в Сальвадорі та Нікарагуа [17, с.156–157].

Після закінчення холодної війни Німеччина, спираючись на набутий досвід миротворчої
діяльності, отримала всі шанси стати повноцінним й активним учасником міжнародного
миротворчого процесу. Аналізуючи участь ФРН у розв’язанні міжнародних криз і конфліктів у
1990-х роках, ми спробуємо виокремити основні чинники й причини стриманості ФРН у
питанні участі її збройних сил за кордоном, а також проаналізувати еволюційні зміни ролі та
місця Німеччини в миротворчих зусиллях міжнародного співтовариства.

Формування коаліційних сил під проводом США у відповідь на агресію Іраку проти
Кувейту 1990 року було підтримане німецьким урядом під керівництвом Г. Коля, який таким
чином продемонстрував солідарність із західними союзниками. Канцлер виступив із
пропозицією затвердити необмежене використання Сполученими Штатами німецьких баз і
військової інфраструктури для підтримки операцій коаліційних сил у Перській затоці. Також
було вирішено надіслати флотилію з 5 мінних тральщиків на схід Середземного моря для



заміни американських суден, які були направлені в Перську затоку [5, с. 42, 53].
Проте пропозиції канцлера були відхилені на засіданні уряду, адже члени ВДП на чолі з

міністром закордонних справ Г.-Д. Геншером заперечували використання Бундесверу за
межами НАТО, навіть під егідою ООН, і вважали подібне рішення неконституційним [3, c.
178]. Після проведення широких політичних консультацій урядові партії домовилися
повернутись до розгляду цього питання і за необхідності після завершення об’єднавчого
процесу змінити відповідні конституційні положення. Слід наголосити на тому, що серед
широкого кола політиків існувало побоювання, що криза в Перській затоці може перешкодити
успішному завершенню переговорів у форматі 2+4 щодо об’єднання, адже активна участь ФРН
у розв’язанні цієї кризи могла наштовхнути тодішніх лідерів СРСР на думку про відновлення
войовничості Німеччини [5, c. 39, 44].

З огляду на ці та інші аргументи ФРН сподівалася на швидке врегулювання іракського
конфлікту і досягнення дипломатичного компромісу. Проте неможливість виконання
Німеччиною своїх міжнародних зобов’язань щодо надання військової допомоги для
впровадження резолюції Ради Безпеки ООН довелося компенсувати матеріально (дипломатія
«чекової книжки»): уряд ФРН ухвалив рішення про надання фінансової допомоги в сумі 3,3
млрд. німецьких марок для компенсації витрат США на оснащення і транспортування та
економічну допомогу постраждалим країнам [5, c. 44].

Тим часом загроза розгортання військових дій на території НАТО, а саме в Туреччині,
стала перевіркою серйозності намірів Німеччини виконувати свої зобов’язання перед
союзниками. Наприкінці грудня 1990 року Туреччина звернулась до Північноатлантичного
альянсу з проханням підсилити присутність аеромобільних військ у південно-східному регіоні
країни для захисту від можливих атак з боку Іраку. НАТО продемонструвала рішучість
колективно обороняти свого члена згідно зі Статтею 5 Північноатлантичного договору і 2
січня 1991 року для виконання оперативного завдання перемістила у південно-східну частину
Туреччини авіаційні загони мобільних частин Командування об'єднаних збройних сил НАТО в
Європі.

Це рішення НАТО надало ФРН можливість взяти участь у військовій операції на
території Альянсу, не порушуючи Конституції. Після кількаденного зволікання Німеччина 6
січня 1991 року відправила 18 бойових літаків «Альфа» і близько 500 військових до
Туреччини в межах компонента аеромобільних сил НАТО Allied Mobile Force (AMF). Ці дії,
хоч і були спрямовані лише на стримування агресії і демонстрацію солідарності із союзниками,
являли собою перше значне оперативне розташування Бундесверу за кордоном від часів Другої
світової війни. Саме тому німці зробили все можливе аби розташувати ці сили достатньо
далеко від кордону Іраку, щоб цей крок не розглядався як наступальна операція [9, c. 21–23].

Наступним випробуванням німецької дипломатії під час кризи в Перській затоці стало
гостре питання незаконного експорту технологій з виготовлення хімічної зброї, якою Ірак
погрожував Ізраїлю. На адресу Німеччини в міжнародній пресі лунали звинувачення й
наводилися факти участі німецьких компаній у розбудові хімічного, біологічного і ядерного
потенціалу Саддама Хусейна, а також розвитку програми вдосконалення балістичних ракет
SCUD для збільшення радіуса їхньої дії [2, с. 148].

Після іракських бомбардувань єврейських поселень ракетами SCUD, до розбудови яких
були причетні німецькі фірми, делегація ФРН на чолі з Г.-Д. Геншером відвідала 24–25 січня
1991 року Ізраїль аби продемонструвати свою солідарність і підтримку. Зрештою, після
переговорів з Ізраїлем Німеччина вирішила надати 5 млн. марок матеріальної допомоги
жертвам ракетних атак в Ізраїлі [2, c. 149].

Після завершення військових дій у Перській затоці Німеччина продовжила надавати
підтримку міжнародним миротворчим зусиллям, спрямованим на стабілізацію ситуації в
регіоні. Проте уряд використовував Бундесвер лише в тих операціях, які не викликали
застережень з боку політичних опонентів і підтримувалися громадською думкою. Так, на
початку березня 1991 року у відповідь на запити Ради Безпеки ООН і США Німеччина
відправила до Перської затоки мінні тральщики для знешкодження мін, закладених Іраком під
час війни. Ця операція розглядалась урядом тільки як гуманітарна [5, с. 41–48].

3 квітня 1991 року Рада Безпеки ООН прийняла рішення про ліквідацію усіх центрів з
виготовлення зброї масового знищення в Іраку. З цією метою була створена комісія, яка



матеріально і кадрово підтримувалася Німеччиною. Керівництво ФРН призначило
дипломата з міністерства закордонних справ, 9 експертів від міністерства оборони і близько 50
солдатів, пілотів і працівників наземних служб для участі в спеціальній Комісії ООН з
контролю за дотриманням вимог щодо роззброєння Іраку (ЮНСКОМ). Згідно з офіційною
інтерпретацією, це був не військовий внесок, а особлива місія, пов’язана з роззброєнням [14, с.
162].

5 квітня Рада Безпеки прийняла повномасштабну програму підтримки курдських
біженців. Німеччина також надала фінансову і логістичну підтримку. Згідно з резолюцією Ради
Безпеки ООН № 688 ФРН брала участь у постачанні продовольства, облаштуванні тимчасових
військових шпиталів для курдських біженців у зоні конфлікту. Німецькі військово-повітряні
сили використовували транспортну авіацію і гелікоптери для розподілу в Туреччині й Ірані
гуманітарної допомоги курдським біженцям з Іраку. Наприкінці 1991 року Німеччина
використовувала свої гелікоптери для перевезення інспекційних команд ООН в Ірак і
проведення розвідувальних польотів над цією країною [3, с. 178–180].

Крім того, Німеччина значно збільшила обсяги фінансової допомоги союзникам, щоб
покрити їхні витрати на військові операції в Перській затоці. Отже, загальний внесок
Німеччини в міжнародні миротворчі заходи під час Іракської кризи зріс до 18 млрд. німецьких
марок, що становило більше третини її річного оборонного бюджету [3, c. 55].

Хоча війна в Перській затоці тривала декілька тижнів, вона суттєво вплинула на розвиток
і подальше формування німецької безпекової політики. Найперше – німецькі лідери
усвідомили необхідність негайного перегляду міжнародної ролі об’єднаної Німеччини,
з’ясування питання німецької відповідальності за збереження миру в Європі та за її межами,
включаючи і можливе використання Бундесверу.

Наступним етапом участі об’єднаної Німеччини в міжнародних миротворчих операціях
були місії в Камбоджі і Сомалі. На думку американського історика Г. Берінга, уряд Г. Коля
використав участь ФРН у цих операціях з метою призвичаїти німців до активнішої
міжнародної ролі країни, а також заспокоїти союзників, які все гучніше звинувачували
Німеччину в ухилянні від міжнародних обов’язків [2, с. 149]. Отже, Німеччина поступово
розширювала гуманітарні місії Бундесверу поза зоною відповідальності НАТО, що допомагає
німецькій суспільній думці звикнути до того, що німецькі солдати стають учасниками
закордонних миротворчих місій.

8 квітня 1992 року німецький уряд на прохання Генерального Секретаря ООН прийняв
рішення підтримати місію UNTAC і надіслати близько 150 солдатів медико-санітарної служби,
а також 75 співробітників прикордонної служби для підтримки тимчасової адміністрації ООН
у Камбоджі. Участь військових лікарів у місії в Камбоджі була виваженим кроком
федерального уряду Г. Коля. Місія була винятково гуманітарною і викликала мінімальні
заперечення з боку опозиції щодо можливого порушення Основного закону ФРН.

Загалом Камбоджа в багатьох сенсах була чудовим стартовим майданчиком для
подальшої участі ФРН у миротворчих місіях. Конфлікт був достатньо віддаленим від уваги
німецького суспільства, на відміну від Перської затоки чи Югославії, і не викликав бурхливих
реакцій усередині країни. Крім того, військові медики зміцнювали імідж ФРН як нової світової
потуги, яка намагалася не воювати, а, реалізовуючи свою глобальну відповідальність, робити
гуманітарний внесок у справу підтримки миру. Зусиллями німецьких медиків була проведена
реабілітація сотень тисяч камбоджійських біженців у таборах на Тайському кордоні та надана
медична допомога сотням співробітників місії ООН у цій країні [1, с. 125].

Рішення щодо участі ФРН у місії в Сомалі ухвалювалося, з одного боку, під тиском
міжнародного співтовариства, з другого – в умовах широкої внутрішньополітичної дискусії
щодо конституційності використання Бундесверу поза зоною відповідальності НАТО. У грудні
1992 року, коли Рада Безпеки ООН санкціонувала військову інтервенцію в Сомалі для
припинення заворушень і масового голоду, німецький уряд ухвалив рішення про участь у цій
операції. Було вирішено збільшити кількість літаків для перевезення гуманітарних вантажів, а
також надати ООН збройний гуманітарний і транспортний батальйон чисельністю до 1500
солдатів для розподілу продовольства, відновлення інфраструктури та іншої гуманітарної
допомоги. Це рішення уряду призвело до широкої політичної дискусії і надало дебатам „out of
area“ загальнонаціонального значення.



Як і очікувалось, опозиційна партія СДПН направила позов проти рішення уряду до
Конституційного суду. Хоча соціал-демократи підтримували гуманітарні місії Німеччини в
Сомалі, вони все ж вважали, що участь німецьких вояків у запланованих операціях була
неконституційною з декількох причин. По-перше, ставився під сумнів гуманітарний характер
операції, адже планувалося, що Бундесвер братиме участь у транспортуванні палива і зброї для
частин, задіяних у військових операціях. По-друге, за умов продовження збройних сутичок у
деяких частинах Сомалі важко було гарантувати безпеку військ Бундесверу і їхнє невтручання
у збройний конфлікт. По-третє, таке рішення повинно ухвалюватися парламентом [3, с. 199–
200].

Федеральний конституційний суд офіційно оголосив своє рішення 23 червня 1993 року.
Воно певною мірою задовольнило кожну зі сторін. Як сподівався уряд, Суд дозволив
Бундесверу брати участь в операції UNOSOM II. Але в судовій постанові також зазначалось,
що Бундестаг повинен схвалити спеціальний законопроект про участь німецьких збройних сил
у цій місії, що відповідало вимогам СДПН [3, с. 200].

Рішення про відрядження контингенту Бундесверу в Сомалі мало благородну мету, але
його реалізація відбулась із запізненням. Це рішення було занадто дорогим і малоефективним
кроком з точки зору надання реальної допомоги населенню цієї африканської країни. Широкі
політичні дебати щодо участі Німеччини в місії в Сомалі показали, що внутрішньополітична
боротьба з питання про нову глобальну відповідальність не була завершена і що в уряді не
існувало єдиного бачення щодо дій німецьких збройних сил під час реалізації гуманітарних
акцій.

Суперечка з приводу конституційності використання Бундесверу за кордоном у межах
місій ООН блокувала реалізацію політики міжнародної відповідальності ФРН. Німеччина
насправді не змогла в першій половині 1990-х років перебрати на себе в повному обсязі
міжнародні зобов’язання в межах ООН. Така ситуація свідчила про гостру необхідність
конституційних змін, остаточного відходу від «дипломатії чекової книжки» та зміцнення ролі
ФРН у міжнародній миротворчій діяльності.

Новим етапом розвитку німецької зовнішньої і безпекової політики можна вважати
участь ФРН у врегулюванні Балканської кризи. Географічна близькість, культурно-історичні
зв’язки й економічні інтереси ФРН у цьому регіоні стали каталізатором формування активної
німецької політики щодо Балканського регіону. Так, проявляючи безпрецедентну
дипломатичну активність у пошуку можливостей мирного врегулювання конфлікту, Бонн
виступив з ініціативою міжнародно-правового визнання Словенії і Хорватії. Незважаючи на
жорстку критику з боку своїх союзників, Німеччина зважилась на одноосібне визнання
Словенії та Хорватії, не дочекавшись прийняття в межах ЄС офіційного узгодженого рішення.
Такий неочікуваний крок об’єднаної Німеччини спричинив широку дискусію як всередині
країни, так й у світі, і досі залишається одним з найсуперечливіших питань сучасної історії [15;
14, с. 163].

Незважаючи на самостійність перших зовнішньополітичних кроків у врегулюванні
Балканської кризи, німецькому уряду довелося внести суттєві зміни у свою політику аби
заспокоїти західноєвропейських і атлантичних партнерів, які вже почали звинувачувати ФРН у
націоналістичних прагненнях і бажанні поширити свій вплив на балканський регіон. Разом з
тим, упродовж 1992–1993 років, тоді як Франція, Британія, США та інші західноєвропейські
країни ініціювали дипломатичні заходи зі стабілізації ситуації на Балканах, німецька політика
була тут досить обережною. Суперечливі зовнішньополітичні ініціативи реалізовувалися на
фоні внутрішньополітичних дебатів про майбутнє зовнішньої політики: у Бонні в принципі
були проти військових методів розв’язання югославської проблеми. Посилаючись на причини
історичного характеру, німці виключали участь сухопутних військ ФРН в операціях
міжнародних миротворчих сил у колишній Югославії, але були готові при потребі надавати
військові літаки і кораблі, а також медичні частини [14, с. 163].

Через конституційні та історичні причини німецькі військові не брали участі в місії ООН
з підтримки миру в колишній Югославії (ЮНПРОФОР). Частково така поведінка ФРН була
відповіддю на міжнародну критику, спричинену визнанням Німеччиною Хорватії і Словенії
наприкінці 1991 року [10, с. 105]. Проте, на нашу думку, тут варто говорити загалом про
сталість і послідовність німецьких підходів до миротворчих місій за кордоном і участь у них



німецьких військових.
Місії на Балканах, у яких Німеччина виявила активність, були моніторинг і подальше

забезпечення дотримання ембарго та санкцій ООН в Адріатиці, а також здійснення контролю
за дотриманням запровадженого ООН режиму забороненої для польотів зони в повітряному
просторі над Боснією і Герцеговиною.

Для реалізації місії з моніторингу виконання ембарго ООН німецький уряд надіслав до
Адріатики 1 винищувач і 3 розвідувальні літаки для морського патрулювання. Захищаючи це
рішення, урядовці використали три аргументи. По-перше, операція здійснювалась у межах
НАТО: залучені сили мали діяти лише над італійськими та міжнародними водами. По-друге,
не порушувалася Конституція країни, оскільки не планувалося використання німецьких
збройних сил з військовою метою. Дії ФРН обмежувалися винятково збором і передачею
інформації щодо виконання ембарго. Нарешті, урядовці найбільше наголошували на третьому
аргументі: участь у цій місії була політично необхідною [8, с. 805–808].

Після запровадження в жовтні 1992 року Радою Безпеки ООН режиму забороненої для
польотів зони у повітряному просторі над Боснією і Герцеговиною літаки системи раннього
повітряного попередження та спостереження НАТО (АВАКС) почали моніторинг цієї зони.
Німецькі пілоти становили більше чверті повітряних екіпажів розвідувальних літаків.
Натовське керівництво дало зрозуміти Бонну, що їхня відсутність негативно б вплинула на
операційний потенціал AWACS [3, с.196].

Питання щодо участі ФРН в операції НАТО на югославських теренах викликало глибоке
протистояння всередині уряду, яке, зрештою, вдалося розв’язати лише за допомогою рішення
Федерального конституційного суду, яке засвідчило конституційність німецької участі в
операції AWACS. Отже, з лютого 1994 року персонал німецьких військово-повітряних сил
долучився до операцій НАТО AWACS.

Разом з тим, до 1994 року Німеччина брала участь у військових місіях Альянсу лише в
контексті транспортної і логістичної підтримки союзників. Прийняття 12 липня 1994 року
Федеральним конституційним судом історичного рішення щодо конституційності
використання збройних сил за кордоном стало переломним моментом у розвитку політики
безпеки й оборони ФРН. Конституційний суд постановив, що Основний закон країни дозволяє
участь у військових операціях поза зоною відповідальності НАТО, навіть в операціях, що
вимагають застосування сили, але лише за санкцією ООН. Суд також постановив, що
федеральний уряд повинен отримувати від Бундестагу законодавчу ухвалу напередодні кожної
запропонованої військової місії. У надзвичайних ситуаціях уряд отримав право відправляти
війська за кордон на певний термін. Парламент мав повноваження приймати рішення про
відкликання цих військ [11, c. 1071–1080].

Отже, після судового рішення 1994 року Німеччина, не без тиску з боку своїх союзників,
поступово нарощує рівень своєї участі в міжнародних дипломатичних зусиллях щодо
розв’язання конфлікту в колишній Югославії. Так, у червні 1995 року Німеччини стала
учасником Сил швидкого реагування (Rapid Reaction Force), створення яких було ініційоване
міністрами оборони країн НАТО і ЄС у Парижі 3 червня 1995 року. Сили швидкого реагування
формувалися для захисту можливого переміщення сил ООН у Боснії [3, с. 215].

Після підписання Дейтонської угоди контингент IFOR (Implementation Force) під
командуванням НАТО отримав завдання контролювати виконання умов Угоди і забезпечити
мирні відбудовні роботи. Німецький уряд офіційно підтвердив свою згоду на участь
Бундесверу в місії IFOR. На диво, опозиційні лідери ФРН проявили значну солідарність з
урядом. У результаті 6 грудня 1995 року Бундестаг затвердив участь Німеччини в місії IFOR
беззаперечною більшістю (543 голосів проти 107) за вагомої підтримки СДПН і Зелених.
Внесок Німеччини становив 4 тис. військових. В історії Бундесверу це була найбільша
операція за кордоном [7, с. 976].

Проте навіть цей безпрецедентний крок у становленні ФРН як світової потуги, готової
брати на себе більшу відповідальність за збереження і встановлення миру в кризових регіонах,
був позначений суворими обмеженнями. Німецький контингент складався переважно із сил,
які вже перебували в регіоні. Додатково вони були підсилені транспортним батальйоном,
невеликим інженерним підрозділом, а також підрозділами десантної медицини та військової
авіації. Місія німецького контингенту обмежувалась наданням транспортної і медичної



допомоги військам IFOR інших держав. Як і раніше, уряд був проти використання
сухопутних військ, крім декількох сотень вояків з поліційними функціями, роль яких
зводилася до охорони інших підрозділів. До того ж усі німецькі підрозділи базувалися за
межами Боснії, тобто в Хорватії [3, с. 216].

Після завершення мандату сил IFOR наприкінці 1996 року, згідно з резолюцією S/RES
1088, стабілізаційні сили SFOR (Stabilization Force) посіли їхнє місце, виконуючи насправді ті
ж завдання. Контингент SFOR налічував близько 35 тис. військових. Цього разу Бундесвер
брав участь у місіях як повноцінний партнер. Принциповою відмінністю від попередніх
операцій ФРН було те, що німецький контингент у складі близько 3 тис. осіб, включаючи
піхоту й озброєні розвідувальні війська, базувався власне в Боснії [6, с. 149].

Незважаючи на суттєвий поступ у питанні участі ФРН у міжнародних миротворчих
операціях за кордоном, участь Німеччини в місії SFOR також характеризувалася певними
обмеженнями. По-перше, розмір німецького контингенту SFOR (до 3000 осіб) був меншим за
контингент IFOR. Хоча німецькі сили і були готові до участі у військових діях, вірогідність
такої участі була незначною. Низький рівень ризику відбивався і на озброєнні контингенту
Бундесверу, який включав лише порівняно легко озброєні транспортні засоби [3, с. 217].

Цікавим є те, що 1998 року, коли в Бундестазі голосувалося питання продовження
терміну місії SFOR, то за це рішення проголосували і депутати від партії Зелених, що в
дійсності свідчило про встановлення консенсусу між урядом і опозицією в одному з
найгостріших питань політики безпеки й оборони. Такий еволюційний поступ ФРН у питанні
використання збройних сил за кордоном не був інтерпретований західними партнерами як
відновлення Німеччиною великодержавної політики. Навпаки, поступові кроки німецьких
лідерів були розцінені як відмова від політики «їзди на підніжці» і віталися союзниками ФРН,
які прагнули поставити німецький потенціал на службу спільним миротворчим цілям [14, с.
164].

Отже, аналіз німецької участі в міжнародних миротворчих операціях 1990-х років
засвідчує поступову якісну зміну в зовнішній і безпековій політиці об’єднаної Німеччини. З
одного боку, ФРН поступово розширила характер і обсяги своєї участі в міжнародних
військових операціях. Якщо у війні в Перській затоці Німеччина надавала лише логістичну і
фінансову підтримку союзникам, а місії в Камбоджі і Сомалі були винятково гуманітарними,
то у військових операціях на Балканах ФРН крок за кроком нарощувала свою присутність і
вперше використала бойові сухопутні війська в операціях місії SFOR. З другого боку, німецька
участь у цих місіях не мала автоматичного характеру. Навпаки, німецькі військові дії і надалі
обумовлювалися чіткими критеріями та вузькою конституційною інтерпретацію щодо
можливості використання Бундесверу за кордоном.

Аналізуючи зовнішні і внутрішні спонукальні чинники й обмеження, які впливали на цей
аспект німецької політики безпеки,  слід виокремити таке.  Передусім важливим чинником,
який сприяв більш активнішій ролі ФРН у військових операціях за кордоном, був зовнішній
тиск з боку міжнародного співтовариства. Запити ООН і союзників ФРН щодо німецької
військової участі в миротворчих операціях ставали все наполегливішими. Відомо, що
Німеччина не була пов’язана формальними зобов’язаннями щодо відрядження своїх збройних
сил за межі країни, але відхиляючи ці запити, вона наражала себе на ризик політичної ізоляції.
Разом з тим, більшість німецьких політиків були прихильниками ведення виваженої
зовнішньої політики, щоб не викликати підозр своїх сусідів. Адже військові дії ФРН, навіть у
межах міжнародних організацій, могли бути розтлумачені як перші кроки до активнішої,
унілатеральної зовнішньої політики.

Стримування німецької участі в міжнародних військових операціях крилось і в
особливостях внутрішньої політики. Громадська думка опонувала загалом активній участі
Німеччини у військових операціях, хоча опитування свідчили про все більш зростаючу
підтримку німецької участі в миротворчих операціях ООН. На глибиннішому рівні ставлення
ФРН до міжнародних криз і конфліктів, на думку Дж. Даффілда, було продиктоване
особливостями німецької післявоєнної національної безпекової культури. Мислення багатьох
німецьких політичних лідерів продовжувало формуватися під впливом так званої «культури
стримування», яка зумовлювала їх діяти повільно й обережно, насамперед у таких
суперечливих і потенційно небезпечних питаннях, як використання Бундесверу за кордоном [3,



с. 219].
Відповідно, беручи до уваги зовнішні і внутрішні чинники, можна стверджувати, що

німецька відповідь на майбутні міжнародні кризи і конфлікти залишатиметься виваженішою,
порівняно з політикою її союзників. Німецькі лідери і надалі робитимуть акцент на пошуку
невійськових рішень, дозволяючи використання Бундесверу за кордоном лише в крайніх
випадках. Якщо Німеччина і вдаватиметься до застосування військової сили за межами своєї
країни, то такі операції будуть проводитися лише в межах мультилатеральних коаліцій і лише
за існування чіткого мандату з боку ООН. У внутрішній мотивації щодо участі в міжнародних
миротворчих місіях переважатиме міжнародна відповідальність і зобов’язання Німеччини
перед її союзниками.
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German security policy in the out-of-area debate. The author also characterizes the
evolutionary transformation of the German role in peace-keeping efforts of the international
community.
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В статье исследуется вопрос участия ФРГ в международных миротворческих
миссиях в 1990-х годах. Анализируя вклад Германии в процесс урегулирования конфликтов в
Персидском заливе, Камбодже, Сомали и бывшей Югославии, автор выделяет основные
факторы сдержанности политики безопасности ФРГ в вопросе использования вооруженных
сил за пределами страны, а также дает характеристику эволюционной трансформации роли
Германии в миротворческих усилиях международного сообщества.
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