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Camp David-i tárgyalás 

(G8) 

 

A világ gazdaságilag legfejlettebb 

országainak 38. csúcstalálkozóját 

2012. május 18-19-én tartották meg 

az Egyesült Államok Maryland 

államához tartozó Camp David-ben. 

A TALÁLKOZÓ HELYSZÍNE 

 



 

Az esemény közvetlenül a NATO 

csúcstalálkozó előtt vette kezdetét, és a 

tervek szerint Chicagóban tartották 

volna meg, viszont a tüntetésektől tartva 

a helyszín módosult. A Fehér Ház 2012. 

március 5-én hozott döntést a helyszín 

megváltoztatásáról, azonban Barack 

Obama nem erősítette meg, hogy a 

döntés hátterében a várt tüntetéstől való 

távolságtartás állt. A helyszínen a 

titkosszolgálat két közeli parkot is lezárt; 

a Cunningham Falls State Parkot és a 

Catoctin Mountain Parkot. A 

megbeszélésen az érintett országok 

kormányfői mind megjelentek, kivéve 

Oroszország elnökét, akit a volt 

kormányfő, Dmitrij Medvegyev 

képviselt. 

 



A találkozó 8 tagállamból álló formáját 

1997-ben nyerte el, amikor Oroszország 

is csatlakozott a kezdeményezéshez. A 

csoportosulás hat országgal indult 1975-

ben, és bár a hatok között voltak 

országok, melyek az Európai 

Közösségeket képviselték, mégis döntő 

fordulatot jelentett, amikor 1981-től az 

Európai Bizottság elnöke is részt 

vehetett a megrendezett eseményeken. 

TANÁCSKOZÁS KÖZBEN… 



A 38. esemény napirendje számos olyan 

pontot tartalmazott, amelyek a korábbi 

találkozókon megoldatlanok maradtak; 

például a L’Aquilában tartott ülésen 

nyitva maradt a 2012 utánra tervezett 

légi közlekedés kibocsátás-

csökkentésének ügye is. A témák között 

szerepelt a globális éhínségválság, főleg 

az afrikai helyzetre fókuszálva, az 

európai államadósságok megoldására is 

nagy hangsúlyt fektettek, ez esetben 

leginkább a görög helyzetet emelték ki. 

A görög válság esetében konszenzus 

született arról, hogy az országban elő kell 

mozdítani a termelékenységet, 

csökkenteni kell az inflációt, a krízis 

leküzdése érdekében releváns eszköz 

lehet a munkahelyteremtés, valamint a 

gazdaságilag vezető államok 

költségvetési felelősségét is kiemelték. A 

résztvevő politikusok deklarálták, hogy 



szükség van az eurózónára, amely 

globális stabilitást teremthet, és nem 

elhanyagolható a fellendülés 

szempontjából sem. Támogatták 

Görögország eurózónában való 

maradását, természetesen a 

kötelezettségvállalások figyelembevétele 

mellett. 

Az értekezlet első fordulójában helyet 

kapott az iráni nukleáris program, 

Észak-Korea izolációs politikája, illetve a 

szíriai belső konfliktus is. 

Megfogalmazták, hogy az iráni nukleáris 

programot csak abban az esetben lehet 

támogatni, ha azzal az ország vezetői 

kizárólag békés célokat próbálnak 

megvalósítani, illetve Észak-Korea 

kapcsán az a döntés született, hogy ha 

mindinkább agresszív politikát fog 

képviselni, akkor elszigetelődése is csak 

folytatódni fog. A szíriai konfliktus 



esetében Kofi Annan béketerve mellett 

foglaltak állást. 

A G8 segítséget és támogatást ígért az Új 

Szövetség az Élelmiszerbiztonságért és 

Táplálkozásért afrikai vezetőinek. A 

koncepció része volt, hogy 10 éven belül 

mintegy 50 millió ember életét teszik 

jobbá és élhetőbbé. Így próbálták 

felgyorsítani a magántőke beáramlását 

az afrikai mezőgazdaságba, és új 

technológiákkal szándékozták növelni a 

kontinens termelékenységét is. 

A RÉSZTVEVŐK 



 

Forrás 

https://obamawhitehouse.archives.gov/th

e-press-office/2012/05/19/camp-david-

declaration 

 

https://www.who.int/pmnch/media/news/

2012/20120416_g8watch_2012/en/index8

.html 

 

https://www.wikiwand.com/en/38th_G8_

summit 
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