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ABSTRACT 

During the Cold War, the Philippines was an indispensable US ally, and this 

was still basically the case at the turn of the 21st century. However, the inaugu-

ration of President Rodrigo Duterte in June 2016 heralded great changes for the 

international position of the Philippines: a shift towards China and Russia oc-

curred, followed by the emergence of a more balanced foreign policy. The part-

nership with the US has changed, too: during the Obama administration, the 

relationship between the two countries became cooler, although the foundations 

of the alliance were never contested. In the wake of Donald Trump’s assump-

tion of office in January 2017, the alliance seems to have become as strong as 

before, and economic as well as security-military cooperation has continued. 

The author’s aim is to analyze the Philippines’ position in the US-led world 

order from 1945 to the present, as well as the foundations of the United States–

Philippines special relationship. After that the main components of Duterte’s 

“independent” foreign policy and the fundamental changes in the Philippines’ 

foreign relations are presented. The analysis focuses on the causes of the con-

flict at the end of Barack Obama’s presidency, followed by the improving part-

nership during the Trump era and the main geopolitical challenges the alliance 

has had to face. According to its conclusion the US–Philippines security coop-

eration will remain strong under Presidents Duterte and Trump due to strategic 

considerations, which indicate the military alliance is in the interests of both 

nations. 
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1. Bevezetés 

Az Egyesült Államokat és a Fülöp-szigeteket egy speciális kapcsolat 

fűzi össze, amely a közös történelem, a szabadság és a demokrácia elvei 

iránti elköteleződés, a kiterjedt társadalmi-kulturális interakció mellett a 

szoros biztonsági, katonai és gazdasági együttműködésen alapszik. En-

nek egyik leglátványosabb eleme a ma is érvényben lévő, 1951-es Köl-

csönös Védelmi Egyezmény, amely megalapozta a két ország tartós stra-

tégiai partnerségét, szövetségét. A kapcsolatok különleges jellegéhez az 

a tény is hozzájárul, hogy a Fülöp-szigetek a 20. század elején az USA 

gyarmatává vált, 1946-os függetlenségét pedig Washington akaratának 

köszönheti. Mivel az Egyesült Államok korábbi katonai és gazdasági po-

zícióit nem kívánta feladni, a két ország szoros – némileg egyoldalú – 

kapcsolata a hidegháború során is fennmaradt. De a stratégiai kapcsola-

tokat tekintve, a 20‒21. századfordulóján sem következett be lényegi 

változás: Manila számára továbbra is az USA jelenti a legfontosabb part-

nert, miközben Amerika még mindig az egyik legfőbb regionális szövet-

ségesének tekinti a délkelet-ázsiai szigetországot. 

A szövetség az idők során sikeresen felelt meg a különböző geostra-

tégiai kihívásoknak, a 21. században viszont Kína felemelkedése a ko-

rábbiaknál is nagyobb próbatétel elé állítja a két ország partnerségét. 

Rodrigo Duterte elnök 2016 júniusában történő megválasztása, majd az 

általa képviselt „független” külpolitika meghirdetése világosan illuszt-

rálja ezt a folyamatot, hiszen filippínó oldalról a szövetség megreformá-

lására komoly erőfeszítések történtek. Napjainkban pedig Donald Trump 

kormányzata is igyekszik új irányt mutatni az együttműködésnek, leg-

alábbis az Obama korszakhoz képest. A tanulmány célja, hogy bemu-

tassa az amerikai-filippínó szövetség alakulásának legfőbb jellemzőit, 

különös tekintettel a 2016 utáni időszakra, valamint mindazokat a 

geostratégiai kihívásokat, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a partneri 

kapcsolatokra.  
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2. Az amerikai-filippínó szövetség alapjai 

Miután, a Fülöp-szigetek 1946. július 4-én elnyerte a függetlenségét 

az Egyesült Államoktól, továbbra is Amerika szoros szövetségese és 

„partnere” maradt. Az 1951-es Kölcsönös Védelmi Egyezmény értelmé-

ben az Egyesült Államok biztosította az ország védelmét, az 1947-es Ka-

tonai Bázis Megállapodás pedig lehetővé tette az USA számára 23 kato-

nai bázis, közöttük pl. a Subic Bay haditengerészeti támaszpont haszná-

latát is. Thaiföld mellett a Fülöp-szigetek volt a SEATO egyetlen délke-

let-ázsiai tagja, a kommunizmus elleni küzdelem elkötelezett híve. Az 

ASEAN alapító tagjaként Manila ugyan a regionális integrációs törekvé-

seket is támogatta, de a hidegháború végéig politikai, katonai és gazda-

sági kapcsolatrendszerét egyértelműen az USA-tól való függés határozta 

meg.1 

1992-ben azonban a kongresszus a szuverén külpolitika kialakításá-

nak jelszavával elutasította az amerikai katonai jelenlét meghosszabbítá-

sát, ezzel együtt újabb a katonai bázisok használatáról szóló egyezmény 

megkötését, ez azonban a politikai és gazdasági kapcsolatokat csupán kis 

mértékben befolyásolta. A biztonsági együttműködést megkönnyítette, 

hogy 1998 februárjában az amerikai és a filippínó kormány aláírta a Ven-

dégerők Megállapodást, amely megteremtette a jogi kereteit a közös had-

gyakorlatokra az országba érkező amerikai katonai alakulatok ideiglenes 

állomásozásának.2 

A manilai kormány Kína felemelkedését és a dél-kínai-tengeri expan-

zióját egyre inkább fenyegetésként értékelte,3 ezért a 2000-es évek elején 

a terrorizmus elleni globális háborúval párhuzamosan újra a szövetségesi 

kapcsolatok megerősítésében vált érdekelté.4 A terrorizmus elleni globá-

lis küzdelem az amerikai-filippínó kapcsolatokat is alapjában érintette, 

hiszen megerősítette a két ország szövetségét és új dinamizmust vitt a 

bilaterális kapcsolatokba.5 

A dél-kínai-tengeri konfliktust tekintve, az ASEAN országok közül 

Vietnam mellett a Fülöp-szigetek képviselte a leghatározottabb álláspon-

tot Kínával szemben, kiélezve a viszonyt az ázsiai óriással, egyúttal hoz-

zájárulva a szervezet megosztottságához a kérdésben. 

Benigno Aquino elnöksége alatt 2010-től az ország cserébe a katonai 

és politikai támogatásért üdvözölte az amerikai „újraegyensúlyozás” 

koncepció meghirdetését, így annak Washington számára egyik legfon-

tosabb pillére lett. Barack Obama kormánya már nyíltan támogatta a Fü-

löp-szigeteket a Dél-kínai-tengert érintő vitájában, 2011-ben pedig dek-

larálta, hogy a két ország régi szövetséges és „stratégiai partner”. 2014 

áprilisában aztán a Megnövelt Védelmi Együttműködési Megállapodás 



238 Klemensits P.: Rodrigo Duterte „független” külpolitikája… 

 

aláírásával tovább mélyült a partnerség, lehetővé téve rotációs alapon az 

amerikai haderő visszatérését.6 

Aquino a dél-kínai-tengeri érdekeltségek védelmét a nemzet legfon-

tosabb geostratégiai érdekei közé emelte, ennek érdekében Kínával is 

hajlandó volt kiélezni a viszonyt, amikor 2013-ban a hágai nemzetközi 

bíróság elé vitte az ügyet.7 Kihasználva az ország gazdasági fejlődését, a 

Kínával fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok megromlását elfo-

gadhatónak vélte, helyette inkább az ASEAN partnerekre, az USA-ra és 

annak szövetségeseire, Japánra, valamint Dél-Koreára kívánt támasz-

kodni. Aquino külpolitikája a korábbiaknál is jobban elkötelezte magát 

az USA oldalán és a Kína bekerítését célzó törekvéseket is támogatta.8 

3. Duterte elnök „független” külpolitikája és az USA‒Fülöp-szigetek 
szövetség megreformálásának kísérlete 

A 2016. június 30-án hivatalba lépett Rodrigo Duterte elnöknek kö-

szönhetően a közelmúltban az amerikai-fülöp-szigeteki kapcsolatok je-

lentős változáson mentek keresztül, melynek hosszú távú következmé-

nyei ma még nem láthatóak világosan.  

Duterte, elődjével szemben teljesen új alapokra helyezte a Fülöp-szi-

getek kül- és védelempolitikai stratégiáját, melynek legszembetűnőbb 

aspektusa az Egyesült Államoktól való eltávolodás ezzel együtt a Kína, 

valamint az Oroszország felé történő nyitás. Az új elnök a kezdetektől 

egy „független” külpolitika követését tartotta szükségesnek, amelynek 

legfőbb elvei a szuverenitás, a szuverén egyenlőség, a be nem avatkozás 

és a viták békés eszközökkel való rendezése. A 2016. július 12-én a dél-

kínai-tengeri vitában meghozott bírósági ítélet lényegében a Fülöp-szi-

geteknek kedvezett, miközben Kína álláspontját elutasította, Duterte 

mégis a kezdetektől a kompromisszumot kereste.9 2016. októberi pe-

kingi látogatása során megerősítette „független külpolitikájának” lé-

nyegi elemeit és az USA-val fennálló biztonsági, gazdasági kapcsolatok 

megőrzése mellett a Kínával való szoros gazdasági kooperáció mellett 

foglalt állást.  

Duterte finoman szólva sem diplomatikus nyilatkozatai, melyeket a 

sajtó felnagyított még látványosabbá tették az USA-val való szembefor-

dulását és a nézetkülönbségeket, egy kicsit háttérbe is szorítva a reálpo-

litikai megfontolásokat.  

Mivel az Obama kormány a kezdetektől kritizálta a kábítószerellenes 

hadjáratát10 és az emberi jogok tiszteletére szólította fel, az elnök fruszt-

rációjának hangot adva illetlen jelzőket használt, eredetileg a riporterre 
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értve, de a média tálalásának köszönhetően később az amerikai elnökre 

vonatkoztatva.11 A két államfő viszonya a személyes találkozókon sem 

rendeződött, ehelyett a szeptemberi ASEAN csúcsértekezleten tovább 

romlott a helyzet. Duterte korábbi kijelentéseinek következtében az ame-

rikaiak törölték a két államfő tervezett kétoldalú találkozóját, majd a Ke-

let-Ázsia csúcsértekezleten az ellentétek ismét kiéleződtek.12 

A későbbiek során Duterte folytatta az Amerika ellenes megnyilvá-

nulásait, melynek során újra a „független” külpolitikája mellett érvelt, 

távozásra szólította fel az amerikai haderőt Mindanaóról, ugyanakkor je-

lezvén, hogy az érvényben lévő védelmi megállapodásokat nem szándé-

kozik felmondani.13 Azt is kifogásolta, hogy az USA kioktatja őt az em-

beri jogok kérdésében, ezért új szövetségesekre van szüksége, mint Kína 

és Oroszország, főleg hogy Washington még megfelelő haditechnikát 

sem hajlandó adni számára. A közös amerikai-filippínó őrjáratok végét 

is megígérte a Dél-kínai-tengeren, csakúgy, mint az éves rendszeresség-

gel megtartott közös filippínó-amerikai Balikatan elnevezésű hadgya-

korlatok befejezését.14 

2016 októberében, Pekingi látogatása során már az USA-tól való el-

válásról beszélt, amit a későbbiek során úgy magyarázott, hogy nem a 

diplomáciai, védelmi és gazdasági kapcsolatok felszámolására gondolt, 

csupán egy független külpolitikai irányváltásra. Valójában a Barack 

Obama által meghirdetett „újraegyensúlyozás” koncepciónak nem akart 

a részese lenni és folytatni az ellenségeskedést Kínával – mivel az a ha-

zája számára korántsem kifizetődő – inkább a kölcsönös együttműkö-

désre fektette a hangsúlyt az USA-val és másokkal egyaránt. A korábbi 

elnökhöz Gloria Macapagal-Arroyo-hoz hasonlóan Duterte is egyaránt 

jó viszonyt próbál kialakítani a két rivális nagyhatalommal szemben, vi-

szont elődjével ellentétben –legalábbis a retorika szintjén – ő volt az első, 

aki konkrét lépéseket is tett az USA-tól való eltávolodás érdekében.15 

Duterte az amerikai befektetésekről sem szeretne lemondani, de mivel 

azok az infrastrukturális fejlesztéseket eddig sem tudták biztosítani, egy-

értelmű hogy új partnerekre van szükség.16 Annak ellenére, hogy az 

Obama-Duterte korszakban a két ország viszonya látszólag gyorsan 

mélypontra jutott, és a jövőbeli együttműködés sorsa is megkérdőjelező-

dött, valójában filippínó oldalról semmilyen egyezmény, felmondása 

nem merült fel, a több évtizedes szövetség felbontására sem történtek 

konkrét lépések.17 A bilaterális kapcsolatok megreformálását azonban 

nem lehetett tovább halasztani, erre viszont már csak az új amerikai el-

nök beiktatása után nyílt lehetőség. 

 



240 Klemensits P.: Rodrigo Duterte „független” külpolitikája… 

 

4. Donald Trump hivatalba lépése és a kapcsolatok új dinamikája 

A filippínó politikai vezetés nagy reményeket fűzött Donald Trump 

elnökségéhez, hiszen az új amerikai államfő 2017. január 20-át követő 

beiktatása után külpolitikájában látványosan szakított a demokrata kor-

mányzat által képviselt célokkal és értékekkel. Hamar kiderült, hogy 

Trump számára az emberi jogok kérdése nem jelent prioritást a filippínó 

politikai vezetéssel való tárgyalásai során. Trump nem tagadta, hogy tá-

mogatja a filippínó elnök kábítószerellenes hadjáratát, nem is beszélve 

más bel- és külpolitikai intézkedéseiről. A 2017 április végén folytatott 

telefonbeszélgetésük alkalmával az USA elnöke gratulált Dutertének a 

drogellenes hadjárat eredményességéért, egyúttal meghívta őt egy wa-

shingtoni látogatásra.18 Jelzésértékű, hogy az amerikai elnök már ekkor 

megerősítette tervezett novemberi részvételét a Manilában megrende-

zésre kerülő Kelet-Ázsia csúcsértekezleten. Mivel a Trump kabinet – 

Obamához hasonlóan – hamar felismerte a filippínó-amerikai kapcsola-

tok stratégiai jelentőségét, ezért mindent megtett a feszültségek oldása és 

a harmonikus együttműködés helyreállítása érdekében.  

Trump Ázsia politikája azonban lassan formálódott és ezalatt számos 

változáson ment keresztül. Az nem volt kétséges, hogy az elnök alapve-

tően az USA belpolitikai problémáinak megoldását tekinti fő céljának és 

a külpolitikáját is ennek rendeli alá, de hogy a nagyhatalmakkal (Kína, 

India, Japán) szemben pontosan milyen stratégiát igyekszik követni, ez 

pedig hogyan befolyásolja majd a Manilával fenntartott partnerséget, az 

sokáig kérdéses maradt. 

Trump 2017 novemberi ázsiai körútjának egyik meghatározó epizód-

ját jelentette a filippínó elnökkel való találkozása és a bilaterális kapcso-

latok megújításának lehetősége. A Vietnamban megrendezett APEC 

csúcsértekezletet követően Trump elnök november 12-én érkezett a Fü-

löp-szigetekre, ahol sor került a filippínó államfővel esedékes első hiva-

talos találkozójára.  

A források ellentmondóak azzal kapcsolatban, hogy a két elnök ma-

nilai tárgyalásai során mennyi szó esett az emberi jogokról, viszont az 

egyértelmű, hogy Trump és Duterte egyaránt hibásnak tartotta az Obama 

adminisztrációt a kapcsolatok megromlásában. A tárgyalások végkime-

netele arra utal, hogy a két ország kapcsolatát sikerült helyreállítani, a 

kompromisszum alapja pedig, hogy Duterte szünetelteti az USA ellenes 

kirohanásait, cserébe Trump sem erőlteti az emberi jogok problémáját. 

A két államfő jó viszonya sokat nyom a latba, ugyanakkor valószínűsít-

hető, hogy a két ország szoros politikai kapcsolata, amely Duterte előtt 

jellemezte viszonyukat a közeljövőben nem tér vissza.19 Trump teljes 
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mértékben tisztában van a Fülöp-szigetek stratégiai jelentőségével, ezt 

bizonyítja, hogy a szigetországot katonai szempontból „a legfontosabb 

ingatlanrésznek” minősítette, egyúttal úgy fogalmazott, hogy elsősorban 

a bilaterális kereskedelem helyzetéről tárgyalt Dutertével.20 

Nyilvánvaló, hogy a két államfő a korábbiaknál pragmatikusabb kül-

politikai megközelítést képvisel, melynek fontos eleme a gazdasági elő-

nyök megszerzése, az adott ország saját érdekeinek érvényesítése, ösz-

szekapcsolva a regionális biztonságpolitikai célokkal.21 

A decemberben nyilvánosságra hozott új amerikai nemzetbiztonsági 

stratégia megerősítette Trump elkötelezettségét a bilaterális kapcsolatok 

szorosabbá fűzése mellett, miközben – Kínával szemben – kiállt a szabad 

hajózás és átrepülés elveinek tiszteletben tartása mellett. A dokumentum 

az egyes délkelet-ázsiai országok szuverenitásának védelmére is ígéretet 

tett a kínai befolyás növekedésével szemben.22 

Duterte elnöksége alatt a Fülöp-szigetek gazdasági értelemben a Kí-

nával való minél szorosabb kooperációt szeretné megvalósítani, bizton-

sági értelemben pedig Oroszországra is számít, miközben Japánt egyfajta 

ellensúlyként szeretné felhasználni mindkettővel szemben. Mindezek el-

lenére biztonságpolitikai szempontból továbbra is az amerikai-filippínó 

szövetségnek van alapvető jelentősége, hiszen az ország védelmére az 

USA vállal garanciát.23 

A két ország partnerségének meghatározó részét alkotja a védelmi 

együttműködés, amely továbbra is zökkenőmentes, ezt a hadgyakorlatok, 

a fegyverszállítmányok és a terrorizmus ellenes kooperáció eredményes-

sége is bizonyítja. A 2017 márciusában elfogadott filippínó Nemzetbiz-

tonsági Politika 2017‒2022-re című dokumentum nem vonja kétségbe az 

USA stabilizáló szerepét a régióban, miközben a dél-kínai-tengeri konf-

liktust tartja a legfőbb biztonsági veszélyforrásnak az ország szuverenitá-

sára nézve. A haderő modernizációjának folytatását is szükségesnek 

mondja ki, melynek során az USA – mint az egyetlen szövetséges – segít-

ségét is igénybe kell venni.24 Bizonyos hadgyakorlatokat töröltek, viszont 

újakat is indítottak, júliusban pedig a közös zulu-tengeri őrjáratok is meg-

kezdődtek.25 A filippínó hadsereg – Duterte retorikája ellenére – Amerika 

iránti elköteleződéséhez nem fér kétség, így a kétoldalú katonai kapcsola-

tokat a politika kevésbé befolyásolta.26 A 2000-es évek elején a Fülöp-

szigetekre érkező amerikai különleges erők ma is támogatják a filippínó 

biztonsági alakulatokat, csakúgy, mint az Egyesített Amerikai Katonai Se-

gítségnyújtási Csoport, amely folyamatosan szállítja a katonai felszerelést 

és fegyvereket, amint az a Marawi krízis27 során is történt. 

2018 végén az USA részéről a Balangiga harangok visszaadása – me-

lyeket még a 20. század elején hadizsákmányként vitt magával az ame-
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rikai haderő – politikai és katonai téren egyaránt pozitív következmé-

nyekkel járt, hiszen a filippínó kormány többek között a katonai beszer-

zések területén is az USA ajánlatát fogadta el, melynek értelmében 16 

Black Hawk támadó helikopter megvásárlásáról állapodtak meg a fe-

lek.28 

A Pentagon által kiadott 2018-as National Defense Strategy kihang-

súlyozta a szövetségek és partnerségek megerősítésének szükségét az 

Indo-Csendes-óceáni régióban, ez fokozottan igaz a Fülöp-szigetekre 

is.29 Ugyanakkor a Duterte kormányzat az év végén kezdeményezte az 

1951-es Mutual Defense Treaty felülvizsgálatát, és elsősorban a dél-kí-

nai-tengeri szigetekkel kapcsolatos követelések tekintetében várta el 

egyértelmű álláspont kifejezését az amerikaiaktól. 2019 márciusában vé-

gül Mike Pompeo amerikai külügyminiszter manilai útja során nyilvá-

nosan megerősítette az 1951-es egyezményt és garanciát vállalt a filip-

pínó érdekeltségek védelmére.30 Természetesen a szövetség alapjának 

számító szerződés átértékelése, adott esetben módosítása nem került le a 

napirendről, de ennek megvalósítása a belpolitikai és stratégiai kockáza-

tok fényében Duterte és Trump elnökök jelenlegi ciklusa alatt már nem 

tűnik kivitelezhetőnek. 

5. A Kína jelentette kihívás: a Fülöp-szigetek külpolitika fordulata  
és a geopolitikai kockázatok 

Washington és Manila kapcsolatára rányomta bélyegét a Duterte kor-

mány Kína felé történő nyitása, melynek következtében a Fülöp-szigetek 

Peking iránti gazdasági elköteleződése komoly geopolitikai kockázato-

kat rejt magában. 

Duterte első hivatalos kínai útjára 2016. október 18-21. között került 

sor, melynek során Xi Jinping kínai elnökkel és Li Keqiang miniszterel-

nökkel is tárgyalt és számos konkrét, politikai és gazdasági jellegű meg-

állapodás is született. Duterte azzal, hogy beleegyezett a dél-kínai-ten-

geri viták kétoldalú tárgyalásokon való rendezésébe és a természeti for-

rások közös hasznosításába, annyit sikerült elérnie, hogy Peking 2012 

óta először újra a Scarborough homokpad közelébe engedte a filippínó 

halászokat.31 Közös partiőrség bizottság felállításáról is megegyeztek a 

felek, továbbá Duterte ekkor jelentette be az amerikaiakkal való közös 

őrjáratok végét a Dél-kínai-tengeren. 

Nem véletlen, hogy az elnököt pekingi útjára több mint 400 filippínó 

üzletember kísérte el: a gazdasági kapcsolatok javítása prioritást élvezett. 

Összesen 21 különböző megállapodást írtak alá a felek 24 Mrd dollár ér-
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tékben, melyek közül 15 Mrd dollár kínai befektetést jelent, ehhez kap-

csolódik egy 9 Mrd dolláros hitelkeret. A Fülöp-szigetek Kína 21. szá-

zadi Tengeri Selyemút projektjéből sem szeretne kimaradni, ezért a be-

ruházások nagy része infrastrukturális fejlesztésekhez köthető.32 

A filippínó gazdaság számára az elmérgesedett viszony Kínával szá-

mos kellemetlenséget okozott. A befektetők távolmaradása mellett, 2016 

nyarán Kína a banánimportot is betiltotta a Fülöp-szigetekről (az ország 

Ecuador mögött második a világ banántermelésében),33 a hágai ítéletet 

követően pedig már a turisták is elmaradtak. Egyértelmű, hogy Duterte 

nyitása a politikai célok mellett új alapokra helyezte a kínai-filippínó 

gazdasági kapcsolatokat is. 

A kínai felmenőkkel rendelkező filippínó gazdasági elit az elnök leg-

hűségesebb támogatója ennek a folyamatnak, hiszen ők óriási üzletre és 

nyereségre számíthatnak. Lucio Tan a Fülöp-szigetek egyik leggazda-

gabb embere, Duterte legfőbb támogatója már korábban is a Kínával való 

minél szorosabb együttműködés mellett foglalt állást. Összességében a 

közel 30 milliósra becsült kínai származású filippínók többsége gazda-

sági értelemben nagy lehetőségeket lát a Kína felé történő nyitásban, 

egyesek a politikai kapcsolatok megerősítését is favorizálják, noha az 

USA-val sem szeretnék megszakítani gyümölcsöző együttműködésü-

ket.34 

Duterte politikájának azonban komoly geopolitikai kockázatai is van-

nak, amelyek az USA érdekeit is negatívan befolyásolhatják a jövőben. 

Xi Jinping 2018 novemberi manilai látogatása során többek között egy 

az olaj- és gázlelőhelyek közös feltárását célzó egyetértési megállapodást 

is aláírtak a felek, amely egyértelműen Kína számára előnyös hiszen 

hosszú távon veszélyezteti a filippínó stratégiai érdekeket.35 Duterte 

alapvetően a nézeteltérések jegelésére törekszik, ugyanakkor a kínai inf-

rastrukturális fejlesztések érdekében rákényszerül a kompromisszumra, 

csökkentve saját politikai mozgásterét. 

Más szemszögből nézve a Duterte adminisztráció fordulata az ország-

nak az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyára pozitív hatást is gyako-

rolt, hiszen Donald Trump politikája bizonyítja, hogy Kínával szemben 

az USA a korábbi pozíciói fenntartására törekszik, ennek érdekében pe-

dig akár gazdasági engedményekre is hajlandó, vagyis hosszú távon a 

két nagyhatalom rivalizálásából a Fülöp-szigetek profitálhat. 
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Konklúzió 

Rodrigo Duterte elnök stratégiai fordulata, majd az általa képviselt 

„független” külpolitika megváltoztatta az amerikai-filippínó kapcsolatok 

alapvető dinamikáját, melynek következtében 2016 végére a két ország 

szövetségének a jövője is kétségessé vált. Valójában csupán egy hullám-

völgy következett be a bilaterális kapcsolatokban, de mivel a jó viszony 

helyreállítására mindkét fél részéről megvolt a szándék, ezért korántsem 

meglepő, hogy az új amerikai elnök, Donald Trump beiktatása után egy 

kedvező fordulat állt be a szövetség életében. 2017 végére a kapcsolatok 

helyreállítása megtörtént – ebben a két államfő kölcsönös szimpátiája is 

nagy szerepet játszott – hiszen a geopolitikai érdekek mindkét nemzetet 

a kölcsönös együttműködés megerősítésére késztették. Duterte elnöknek 

továbbra is szüksége van az amerikai haderő segítségére, részben a Kí-

nával szembeni ellensúly fenntartása, de különösen a terrorizmus és a 

természeti katasztrófák elhárítása érdekében, miközben Trump az USA 

regionális pozíciójának megőrzése végett, a Kínával folytatott geostraté-

giai küzdelemben nem nélkülözheti a szigetország támogatását.  

Duterte hivatalba lépése a kétoldalú kapcsolatok szempontjából 

ugyan cezúrának tekinthető, mégis Trump beiktatását követően nyert bi-

zonyságot, hogy lényegében a bilaterális kapcsolatok újrakalibrálása 

ugyan szükséges, de a kölcsönös stratégiai érdekek miatt az amerikai-

filippínó szövetség felbomlásától nem kell tartani. Ugyanakkor a szövet-

ség Kína regionális befolyásának erősödése miatt komoly kihívásokkal 

találja magát szemben, amelyek látszólag Duterte hatalomra kerüléséhez 

köthetők, mindazonáltal hosszú távon is behatárolhatják a kétoldalú 

együttműködés lehetőségeit. 

Összességében az a speciális kapcsolat, amely a két ország szövetsé-

gét jellemzi, hosszú távon is szilárdnak tűnik, hiszen a védelmi együtt-

működés továbbra is biztos alapokon nyugszik, miközben a politikai 

kapcsolatok területén sem várható drasztikus változás, legalábbis nem a 

Duterte-Trump korszakban.  
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a tárgyalások során végül számos gazdasági és energetikai megállapodás 
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