
 
 

 
 

1 

 

  

Indonézia külpolitikája a 2022-es 
események tükrében 

Klemensits Péter 

EK/2022/44. 



 
 

 
 

2 

Eurázsia Központ 
Elemzések 

Kiadó: 
Eurázsia Központ 

Szerkesztő: 
Dr. Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 

Kiadásért felelős személy:  

Dr. Horváth Levente, igazgató 

 

Jelen elemzés és annak következtetései kizárólag a szerzők 
magánvéleményét tükrözik és nem tekinthetők a Eurázsia Központ 

álláspontjának. 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022. 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 
 

ISSN 2939-550X  



 
 

 
 

3 

Klemensits Péter 

Indonézia, az ASEAN országok közül a térség legnagyobb és legnépesebb országa 
így külpolitikája több szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt a délkelet-ázsiai 
országok hagyományosan a nagyhatalmak közötti egyensúlyozásra, közvetítésre 
helyezik a hangsúlyt, kerülve az egyoldalú elköteleződést, másrészt noha Joko 
Widodo elnöksége első felében a külpolitika iránt kevés érdeklődést tanúsított, 2022-
ben a diplomáciai téren tanúsított aktivitásával felhívta magára a nemzetközi 
közvélemény figyelmét. Az elemzés az indonéz államfő külpolitikájának értékelésére 
vállalkozik a 2022-es események tükrében.  

Kulcsszavak: Délkelet-Ázsia, ASEAN, Indonézia, Joko Widodo, külpolitika, orosz-
ukrán háború 

Abstract 

As the largest and most populous ASEAN country in the region, Indonesia's foreign 
policy deserves attention for several reasons. On the one hand, Southeast Asian 
countries have traditionally focused on balancing and mediating between major 
powers and aimet to avoidavoided unilateral engagements, and on the other hand, 
although Joko Widodo has shown little interest in foreign policy during the first half 
of his presidency, his diplomatic activities in 2022 have attracted international 
attention. This analysis attempts to assess the Indonesian leader's foreign policy in 
light of events in 2022. 

Keywords: Southeast Asia, ASEAN, Indonesia, Joko Widodo, foreign policy, Russia-
Ukraine war 

Bevezetés 

A délkelet-ázsiai országok külpolitikájának elsődleges célja az autonómiájuk és 
szuverenitásuk megőrzése, ennek jegyében kerülik a nagyhatalmi politikában való 
állásfoglalást, ehelyett mindenkivel az együttműködésre helyezik a hangsúlyt, a 
nemzetközi konfliktusokat pedig igyekeznek elkerülni. Az ASEAN a vezető 
hatalmak rivalizálását sem nézi jó szemmel és megpróbál közvetíteni közöttük. 
Noha Délkelet-Ázsia geopolitikai jelentősége az utóbbi években megnőtt, az egyes 
államok külpolitikai aktivitása eltérő. Jelen elemzés a térség legnagyobb és 
legnépesebb országára, egyben legerősebb gazdaságára Indonéziára fókuszál, 
ahol 2014-től a középbaloldali Harc Indonéz Demokrata Párthoz tartozó Joko 
Widodo (Jokowi) elnök politikája érvényesül. Az államfő, annak ellenére, hogy a 
külpolitikát nem tekinti prioritásnak – a belpolitika iránt sokkal nagyobb 
érdeklődést mutat – 2022-ben diplomáciai tevékenységével globális viszonylatban 
is felhívta magára a figyelmet, melynek célja, hogy a kialakuló új világrendben a 
konfliktusok helyett a békés együttműködést mozdítsa elő a vezető hatalmak 
között, egyúttal megőrizve a jelenlegi szabályokon alapuló rendszert. 



 
 

 
 

4 

A Jokowi-féle külpolitika1 

2014 előtt Susilo Banbang Yudhoyono elnöksége (2014-2014) alatt Indonézia 
külpolitikáját az „Ezer barát és nulla ellenség” küldetéstudat határozta meg. Jokowi 
háromirányú politikát fogalmazott meg: Indonézia szuverenitásának fenntartása, 
az indonéz állampolgárok védelmének fokozása és a gazdasági diplomácia 
megerősítése.  
Jokowi első elnöki ciklusa (2014-2019) során nagy erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy Indonézia globális tengeri hatalommá váljon. Úgy látta, hogy a 
tenger egyre fontosabb szerepet játszik Indonézia jövőjében, és hogy tengeri 
országként Indonéziának a két óceán: az Indiai- és a Csendes-óceán közötti erőként 
kell érvényesülnie. A vázolt cél elérése érdekében kidolgozott „világ tengeri 
tengelye” doktrína ennek értelmében öt pillérre épült: 

• az indonéz tengeri kultúra újjáépítése; 
• a tengeri erőforrások fenntartása és kezelése; 
• a tengeri infrastruktúra és összeköttetés fejlesztése, valamint a hajózási 

ipar és a tengeri turizmus fejlesztése; 
• más nemzetek felkérése a tengeri együttműködésre és a tengeri 

konfliktusok forrásának megszüntetée 
• a tengeri védelmi erők fejlesztése 

Ennek a víziónak a részeként Jokowi az illegális halászattal szemben is keményen 
fellépett, amely a szomszédos államok kritikáját is kiváltotta. Később azonban a 
narratíva relatíve marginalizálódott a 2019-ben újraválasztott elnök nyilvános 
beszédeiben és kormánya stratégiai dokumentumaiban, ez már nem kapott 
prioritást. 
Annak ellenére, hogy Jokowi a kínai Övezet és Út kezdeményezésben (BRI) a 
kezdetektől részt kívánt venni és támogatta a Kínával való szorosabb gazdasági 
együttműködést, a dél-kínai-tengeri területi vitákkal kapcsolatban, határozott 
állásfoglalásra helyezkedett és többször is kijelentette, hogy "nem lesz 
kompromisszum a szuverenitással kapcsolatban", ennek jegyében Észak-Natuna-
tengerre nevezte át a dél-kínai-tengeri vizek Indonézia által birtokolt részét. 
Kormányzása alatt az ASEAN indonéz kezdeményezésre adta ki az „Indo-csendes-
óceáni jövőképet”, amely a regionális architektúrát tekintve egyetlen összekapcsolt 
geostratégiai térségnek tekinti az Indiai- és Csendes-óceánt. Indonézia emellett 
háromoldalú együttműködési megállapodást kötött Malajziával és a Fülöp-
szigetekkel, amely lehetővé teszi az összehangolt járőrözést a Sulu-tengeren. 
A világ legnépesebb muszlim államának elnökeként 2016-ban Jokowi 
nyilatkozatban szólította fel az Iszlám Együttműködési Szervezet jakartai 
csúcstalálkozóján résztvevő muszlim vezetőket, hogy együttesen képviseljék a 
megbékélést és szorgalmazzák Palesztina függetlenségét. Jokowi elítélte a 
rohingya muszlimok mianmari üldözését is, és felügyelte az indonéz légierő négy 
szállító repülőgépének indulását 34 tonna segélyszállítmánnyal a menekültek 
számára Bangladesben. 2021 októberében az elnök a COVID-19 vakcina méltányos 
megosztását is szorgalmazta az országok között. 

A 2022-es események 

2022 áprilisában a délkelet-ázsiai ország a nemzetközi sajtó középpontjába került 
azáltal, hogy a Bali szigetén novemberben megrendezésre kerülő G20-as 

https://1library.net/article/the-end-of-a-thousand-friends-zero-enemies.ydo2gr1z
https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html
https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/eurasiacenter.hu/wp-content/uploads/2022/09/37_Szakali-MateEurazsia_szemle_beliv_II_2_online.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/eurasiacenter.hu/wp-content/uploads/2022/09/37_Szakali-MateEurazsia_szemle_beliv_II_2_online.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/eurasiacenter.hu/wp-content/uploads/2022/09/37_Szakali-MateEurazsia_szemle_beliv_II_2_online.pdf
http://www.geopolitika.hu/en/2017/03/16/china-and-the-21st-century-new-maritime-silk-road/
http://www.geopolitika.hu/en/2017/03/16/china-and-the-21st-century-new-maritime-silk-road/
https://www.jstor.org/stable/26492600
https://www.jstor.org/stable/26492600
https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/07/jokowi-calls-unity-reconciliation-palestine.html
https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/07/jokowi-calls-unity-reconciliation-palestine.html
http://web.archive.org/web/20170922080708/https:/abcnews.go.com/International/wireStory/latest-irans-supreme-leader-condemns-myanmar-violence-49785622
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csúcsértekezletre a Nyugat tiltakozása ellenére Volodimir Zelenszkij ukrán-, és 
Vlagyimir Putyin orosz elnököt is meghívta. Indonézia bár elítélte az Ukrajna elleni 
támadást, nem volt hajlandó Oroszországot agresszornak nevezni. Indonéziát 
elsősorban az orosz–ukrán háború világgazdaságra gyakorolt hatásai aggasztották, 
hiszen a nyersanyagárak emelkedése, illetve az élelmiszer-ellátási láncok 
megszakadása majd pedig az infláció elszabadulása komoly problémákat okozott 
az ASEAN-országokban is.2 Jokowi igyekezett közvetíteni a háborúzó felek között: 
2022 júniusában személyesen utazott el Kijevbe és Moszkvába, hogy megpróbálja 
tűzszünetre rávenni a feleket és véget vetni a háborúnak, de kísérlete végül nem 
vezetett eredményre. 
Az Egyesült Államok igyekszik megerősíteni a gazdasági és katonai jelenlétét 
Délkelet-Ázsiában, ez a májusban Washingtonban megrendezett USA-ASEAN 
csúcsértekezleten is kiderült, ahol a retorikán túl az USA 150 millió dollárt ajánlott 
fel a tengeri biztonság, a digitális gazdaság és a környezetvédelem finanszírozására. 
A Biden-Harris-kormányzat 2023-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetési 
javaslata több mint 800 millió dollárt tartalmazott az ASEAN-partnereknek nyújtott 
kétoldalú támogatásra. A többi ASEAN vezetőhöz hasonlóan Jokowi elnök is 
érdekelt az USA-val való stabil együttműködés megőrzésében, amely fontos 
szerepet játszik a regionális biztonság garantálásában. 
Nem véletlen, hogy Jokowi elnök tervezett kelet-ázsiai körútja előtt, az USA részéről 
a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának vezetője, Mark Milley tábornok július 
24-én látogatást tett az országban.3 Milley kiemelte, hogy Indonézia stratégiai 
szempontból szempontból kiemelt jelentőséggel bír a régióban és már régóta az 
USA egyik legfontosabb partnere. Milley arra is kitért, hogy az Egyesült Államok 
szeretne együtt dolgozni az indonéz fegyveres erőkkel az interoperabilitás 
fejlesztésén és a hadseregek közös modernizálásán, hiszen a cél, hogy „meg 
tudjanak felelni bármilyen kihívásnak, amelyet Kína jelent". Az Indonéz Nemzeti 
Hadsereg parancsnoka, Andika Perkasa tábornok is elismerte, hogy a Dél-kínai-
tenger térségében Kína az utóbbi időben egyre asszertívabb magatartást tanúsít. 
Nyilvánvaló, hogy az indonéz haderő számára sokat jelent, hogy az év elején az USA 
14 milliárd dollár értékben hagyta jóvá vadászrepülőgépek eladását Indonéziának, 
tavaly decemberben pedig megállapodást írt alá a két nemzet a közös 
hadgyakorlatok fokozásáról.  
Az amerikai tábornok látogatásával egyidőben Jokowi elnököt Pekingben fogadta 
Xi Jinping kínai elnök és Li Keqiang miniszterelnök. A tárgyalások legfőbb témája a 
gazdasági együttműködés fokozása volt, de a látogatás egyben méltó ellensúlyát 
is képezte Milley és Andika tábornokok egyeztetésének. A kínai vezetők 
támogatták Indonézia 2023-as ASEAN elnökségét, fontos stratégiai partnernek 
minősítve az országot, miközben Kína kötelezettséget vállalt arra, hogy további 
egymillió tonna nyers pálmaolajat importál Indonéziából. A két vezető a BRI részét 
képező Jakarta–Bandung gyorsvasút befejezéséről is megállapodott. Politikai 
értelemben Jokowi kínai útja összességében eredményesnek nevezhető. 
Jokowi ezt követően Japánban folytatta körútját, ahol Fumio Kishida japán 
miniszterelnökkel tárgyalt. Az indonéz államfő bejelentette, hogy országa feloldotta 
a 2011-es fukusimai nukleáris válság nyomán bevezetett, a japán élelmiszerek 
behozatalára vonatkozó korlátozásokat. Kishida szerint megerősítették a szabad és 
nyitott Indo-csendes-óceáni térség megvalósítására irányuló együttműködést, 
miközben Japán ígéretet tett arra, hogy hozzájárul a térség tengeri biztonságának 
további megerősítéséhez. Japán 313 millió dollárt is felajánlott infrastrukturális 
fejlesztésekre és katasztrófavédelemre. A Mitsubishi vállalat mintegy 667 millió 

https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/05/09/inviting-putin-is-no-joke.html
https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-24-russias-invasion-of-ukraine-southeast-asian-responses-and-why-the-conflict-matters-to-the-region-by-ian-storey-and-william-choong/
https://theconversation.com/jokowis-visits-to-russia-and-ukraine-are-more-about-domestic-gains-than-the-global-interest-186217
https://www.nbr.org/publication/the-2022-u-s-asean-summit-a-new-era-in-relations/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/12/fact-sheet-u-s-asean-special-summit-in-washington-dc/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/12/fact-sheet-u-s-asean-special-summit-in-washington-dc/
https://www.abc.net.au/news/2022-07-25/us-indonesia-partnership-china-aggression/101266264
https://www.politico.com/news/2022/07/24/milley-china-danger-indonesia-00047578
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-approves-139-billion-potential-sale-f-15id-aircraft-indonesia-2022-02-10/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-hold-talks-with-indonesias-jokowi-rare-visit-2022-07-26/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-hold-talks-with-indonesias-jokowi-rare-visit-2022-07-26/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/27/national/kishida-joko-widodo-meeting/
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dollárt ígért arra, hogy 2022 és 2025 között hibrid elektromos járműveket és 
akkumulátorokat gyárt Indonéziában, míg a Toyota a következő öt évben 1,8 
milliárd dollárt fektetne be az elektromos járművek gyártásába.  
Szöulban Jokowi Yoon Suk-yeol dél-koreai elnökkel találkozott, akivel olyan fontos 
biztonsági kérdéseket is megvitattak, mint Észak-Korea fegyverkezése és hatása a 
térség stabilitására, de a hangsúly itt is a gazdasági partnerségen volt. Dél-Korea 
beleegyezett, hogy támogatja az ország új fővárosának (Nusantara) fejlesztését, 
amihez összesen 6,37 milliárd dollár befektetéssel járul hozzá, mindez 58 000 új 
munkahely teremtését is eredményezné. Viszonzásképpen Jokowi garantálta a 
dél-koreai vállalatok vezetői számára, hogy a beruházási problémákat azonnal 
megoldják, ha akadályokba ütköznének indonéziai beruházásaik során. 
Az indonéz elnök kelet-ázsiai körútja sikeresnek minősíthető, hiszen 13 milliárd 
dollár értékben sikerült üzleti megállapodásokat kötnie partnereivel, ráadásul 
Jokowi útja során a bonyolult stratégiai-katonai megfontolásokat figyelembe véve 
a partnerek szerteágazó biztonsági érdekeit is sikerült összeegyeztetni Indonézia 
céljaival, ami szintén pozitívumnak tekintendő. 
Jokowi elnök 2022 júniusában, mint a G20-ak soros elnöke részt vett a G7-országok 
csúcstalálkozóján ahol hangsúlyozta, hogy Indonézia célja a tiszta és megújuló 
energiára való áttérés megvalósítása, amely a számos fejlődő országot fenyegető 
éghajlatváltozási kockázatok mérséklésének eszköze. Az indonéz államfő külön 
hangsúlyt fektetett a háború a globális élelmiszer- és műtrágya-ellátási láncokra 
gyakorolt hatásaira, éppen ezért a vérontás befejezésére szólított fel.  
2022. november 11-én a Phnom Penh-ben megrendezett ASEAN csúcsértekezleten 
az indonéz elnök Mianmart illetően a tavasszal elfogadott 5 pontos konszenzus4 
végrehajtására szólította fel az érintetteket, ezáltal vetve véget az erőszaknak. A 
találkozó során egyértelművé vált, hogy Indonézia, mint az ASEAN egyik vezető 
hatalma a konfliktus békés rendezésében és a stabilitás megteremtésében 
érdekelt, amelyért hajlandó kezdeményező lépéseket is tenni. 
A 2022. november 15-16-án Balin a G20 csúcstalálkozón Jokowi nyitóbeszédében 
felszólította a G20-ak vezetőit, hogy „vessenek véget a háborúnak”, utalva 
Oroszország ukrajnai inváziójára és annak a világgazdaságra gyakorolt negatív 
következményeire. „Felelősségteljesnek lenni azt jelenti, hogy nem teremtünk 
zéróösszegű helyzeteket, felelősségteljesnek lenni itt azt is jelenti, hogy véget kell 
vetnünk a háborúnak” – jelentette ki Jokowi. Miután az elnök júniusi kísérlete a 
közvetítésre kudarcba fulladt, ezúttal sem sikerült Zelenszkijt és Putyint 
tárgyalóasztalhoz ültetnie. Az orosz elnök végül nem utazott el Balira, őt a 
külügyminisztere Szergej Lavrov képviselte. Zelenszkij pedig videokonferencia 
keretében szólt a jelenlévőkhöz. Amint arra számítani lehetett az orosz és az ukrán 
államfő fizikai távollétében a kompromisszumra és a béketárgyalások kezdetére 
nem volt sok esély. Jokowi erőfeszítéseinek köszönhetően a találkozó 
zárónyilatkozatát végül mindegyik résztvevő elfogadta, ebben rögzítették, hogy „a 
leghatározottabban" elítélik Oroszország ukrajnai agresszióját, és követelik annak 
feltétel nélküli beszüntetését. Azt is elismerték, hogy bár a tagok többsége elítélte 
az ukrajnai háborút, „a helyzet és a szankciók tekintetében más nézetek és eltérő 
értékelések is léteznek”. Utóbbi kitétel arra utal, hogy Kína, India és Indonézia nem 
értenek egyet az Egyesült Államok szankciós politikájával és fenntartják gazdasági 
együttműködésüket Oroszországgal. 

https://en.antaranews.com/news/241805/south-korea-to-invest-us6-billion-in-ikn-development-jokowi
https://en.antaranews.com/news/241805/south-korea-to-invest-us6-billion-in-ikn-development-jokowi
https://en.antaranews.com/news/241673/jokowi-ensures-south-koreas-ceos-to-face-no-investment-problems
https://en.antaranews.com/news/241673/jokowi-ensures-south-koreas-ceos-to-face-no-investment-problems
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/07/28/jokowi-wraps-up-successful-east-asian-tour-in-seoul.html
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/07/28/jokowi-wraps-up-successful-east-asian-tour-in-seoul.html
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/06/29/jokowi-talks-climate-change-food-security-at-g7-summit
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/06/29/jokowi-talks-climate-change-food-security-at-g7-summit
https://en.tempo.co/read/1655817/jokowi-situation-in-myanmar-must-not-deter-asean-cooperation
https://en.tempo.co/read/1655817/jokowi-situation-in-myanmar-must-not-deter-asean-cooperation
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Összegzés 

Jokowi elnök hivatali idejének első felében kevés érdeklődést mutatott a külpolitika 
iránt. Annak formálását nagyrészt kompetens tanácsadóira bízta, mint pl. Retno 
Marsudi külügyminiszter. Indonézia G20-as elnöksége azonban 2022-ben változást 
eredményezett ebben, amelyet valószínűleg az ország 2023-as ASEAN elnöksége is 
befolyásolt. Jokowi az év során a korábbiaknál jelentősebb személyes külpolitikai 
aktivitást mutatott, elődjei hagyományát követve. 
Az indonéz elnök aktív külpolitikája keretében más országoknál merészebbnek is 
bizonyult, amelyet ukrajnai és oroszországi útja is bizonyít. Lényegében az 1945-ös 
alkotmányban rögzítetteknek megfelelően teljes mértékben elkötelezte magát az 
ország szabad és aktív külpolitikája mellett. 
Nem kétséges, hogy Jokowi számára a diplomácia a gazdasági célokat szolgál. 
Külföldi tárgyalásai során elsősorban a gazdasági előnyök megszerzését tartotta 
szem előtt. Mivel Kínával komoly érdekellentét alakult ki a dél-kínai-tengeri határok 
miatt, Indonéziának a BRI-ben való részvételét is a gazdasági előnyök motiválják. 
Miközben az elnök szerint a Kínával való gazdasági együttműködésnek nincs 
alternatívája, a regionális biztonság és a nemzetközi politika tekintetében 
nyugatbarátnak számít. Az Egyesült Államok regionális katonai jelenlétének 
erősítését támogatja, miközben a Négyes5 szerepvállalását és az AUKUS paktumot6 
is előnyben részesíti. Indonézia ASEAN mércéjével mérve határozott fellépése 
Mianmarral szemben azért figyelemre méltó, hogy jelzi az ASEAN képességét az 
iránymutatásra egy regionális válságra adott kollektív válaszlépés kialakításában. az 
ASEAN demokratizálódását is elősegítheti, miközben a G20-as elnökség és a 
megrendezett csúcstalálkozó sikere hasznos alapot szolgáltathat a jövőben az 
ország erősödő nemzetközi szerepének. 
Egyes vélemények szerint habár belpolitikájában Jokowi populista irányt követ, 
külpolitikájában a pragmatizmus és a belpolitikai kényszerek miatt nem képes 
érdemben változtatni elődjeinek külpolitikáján, ezért kénytelen fenntartani 
Indonézia hagyományos külpolitikai pilléreit. 

 
1 A külpolitika kevesebb az adott állami szereplő nemzetközi kapcsolatainak összességénél, miközben 
„a külpolitikai tevékenység fő kritériuma az alkalmazkodás módozatainak kidolgozása az új 
helyzetekhez a nemzetközi politikai viszonyok folyamatosan változó színterén és a reagálás azokra az 
állam nevében”. A külpolitika megmutatja, hogy a nemzetközi rendszerben az államok milyen 
stratégiát követnek a globális kihívásokkal szemben. Megértéséhez a döntéseket hozó szereplők és a 
struktúrák közötti interakció elemzése szükséges. 
2 Indonéziát az orosz–ukrán háború gazdasági hatásai viszonylag kevésbé érintették közvetlenül. 
Ennek ellenére az ukrán búza hiánya hozzájárult az infláció megemelkedéséhez. 
3 Ezt megelőzően 2008-ban járt utoljára az amerikai Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának 
vezetője Indonéziában. 
4 2021 áprilisában az ASEAN csúcsértekezleten fogadták el a tagállamok vezetői a mianmari konfliktus 
rendezését célzó ötpontos konszenzust: 1. az erőszak azonnali beszüntetése Mianmarban, 2. 
konstruktív párbeszéd valamennyi fél között, 3. az ASEAN különmegbízottjának kinevezése a 
párbeszéd elősegítésére, 4. humanitárius segítségnyújtás, 5. Az ASEAN megbízottjának mianmari 
látogatása. 
5 A Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd, közismert nevén a Négyes, Ausztrália, India, Japán és az Egyesült 
Államok közötti stratégiai dialógust jelenti, amelyet 2007-ben Shinzo Abe japán miniszterelnök 
kezdeményezett. 
6 Az AUKUS Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti háromoldalú biztonsági 
paktum, amelyet 2021. szeptember 15-én jött létre. A paktum értelmében az USA és az Egyesült 
Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy segíteni fogja Ausztráliát abban, hogy nukleáris 
meghajtású tengeralattjárókat rendszeresítsen. 
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