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Romániát 2015 novembere óta Dacian Cioloş technokrata kormánya vezeti, amely a 
két nagy párt, a szociáldemokraták (Partidul Social Democrat, PSD) és a jobboldali 
nemzeti liberálisok (Partidul Naţional Liberal, PNL) hatalommegosztásán alapul. 
A politikai küzdelem középpontjában a titkosszolgálatok átalakulása és – azzal ösz-
szefüggésben – az érdekcsoportok átrendeződése áll. Az új hatalmi technika fő 
eszköze a korrupcióellenes küzdelem, amelyet az EU és az USA tanácsára létreho-
zott korrupcióellenes ügyészség (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA) hajt végre, 
a belföldi titkosszolgálat (Serviciul Român de Informaţii, SRI) adatszolgáltatása 
alapján. A DNA–SRI-együttműködés egy szűk hatalmi központot hozott létre. Új 
fejlemény a román politikában, hogy gazdaságilag távolodnak egymástól a régiók: 
Bukarest és az ország nyugati részei az átlagnál jobban fejlődnek. A vidéki érdek-
csoportok erőviszonyai ezt a mozgást is követik. Az új választási rendszer a nagy 
pártoknak kedvez, közülük is leginkább a fejlettebb vidéki hálózattal rendelkező szo-
ciáldemokratáknak; a nemzeti liberálisok pártszövetségi politikával egyensúlyoznák 
ki a hátrányukat. Az RMDSZ-nek ez utóbbi összefüggésben nő meg a fontossága. 
A kormányzat által a politikai korrektség miatt ki nem mondott populista eszméket 
– sajátos szereposztásban – az ortodox egyház fogalmazza meg, és a szélsőjobb 
gyárt belőle ideológiát.

ElőzményEk

A bukaresti politika elválaszthatatlan az elmúlt másfél évszázadnak a romá-
nok által értelmezett történelmi tanulságaitól. A független Románia 1880-as 
létrejötte óta a kulturálisan, gazdaságilag és etnikailag is heterogén állam 

elitje a gyorsan változó nagyhatalmi törekvések között a szétesés és a súlyos vál- a szétesés és a súlyos vál- a súlyos vál-
ságok miatt aggódott folyamatosan. A 130 évig alkalmazott hatalmi technika erre 
a kihívásra hagyományosan az etnikai homogenizálás, a központosítás, az elit ko-
optálással való kiválasztása, az erőszakstruktúrák előtérbe helyezése, a sajátosan 
értelmezett történelemnek az ideológia szintjére történő emelése volt – és kevés-
bé a hatalommegosztás, egyeztetés, kompromisszumkeresés, a szubszidiaritást 
erősítő regionalizálás. 1990 után megerősödött a román államnak a kelet-európai 
demokráciákra jellemző működése, vagyis a Nyugattal szemben a politikum gene-
rált gazdaságot (és nem fordítva), egy összetett pártklientúra-rendszer révén. Ezzel 
a hagyománnyal szakít részben a mostani modernizációs kísérlet, amely a közép-
európai sztenderdekhez közelítené az állam működését.
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modErnizálás a titkosszolgálat bEfolyása alatt

Romániát 2015 novembere óta Dacian Cioloş technokrata címkéjű kormánya 
vezeti, amely valójában a két nagy párt, a szociáldemokraták (Partidul Social 
Democrat, PSD) és a jobboldali nemzeti liberálisok (Partidul Naţional Liberal, 

PNL) hatalommegosztásán alapul. A két miniszterelnök-helyettes közül Costin 
Grigore Borc gazdasági miniszter jobboldali kötődésű, a francia Lafarge cég volt 
menedzsere, Vasile Dâncu, a vidékfejlesztési és a közigazgatási tárca vezetője a 
baloldal egyik ideológusa. Mindkettőjük feladatához tartozik a vidéki pártklientúra 
támogatása is. A miniszterek nagy része valóban párton kívüli szakember, de az 
államtitkári kar egynegyede a Mihai Viteazul titkosszolgálati akadémián végzett ta-
nulmányokat, ami jelzi, hogy a kormány mögött mely struktúra húzódik meg.

A nagykoalíció létrejöttét a politikum elleni 2014–2015-ös tömegtüntetések vál-
tották ki. Az államot irányító kemény hatalmi mag, a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban 
(CSAT) képviselt csoportok úgy ítélték meg, hogy a társadalmi elégedetlenség el-
lenőrizhetetlenné válhat, és egy ügyvivő kormányra van szükség a 2016. decemberi 
választásokig. A külföldi manipulációs kísérletek veszélyének lázában égő politikai 
elit nemzeti egységet akar felmutatni a nemzetpolitikai céljai érdekében is. Az or-
szág fő fejlődési motorja az EU-s finanszírozás, a keretnek viszont eddig csupán 
55-60 százalékát tudták felhasználni, így a nagykoalíció feladata az uniós források 
jobb menedzselése is. A politikai baloldal nagyobb támogatottságot élvez ugyan, 
de lényegi átalakuláson megy keresztül, és a Vasile D�ncu által képviselt új, europé-és a Vasile D�ncu által képviselt új, europé-a Vasile D�ncu által képviselt új, europé-�ncu által képviselt új, europé-ncu által képviselt új, europé-
erebb szellemiség eddig kevésbé jelent meg a pártvezetőség szintjén. Az államfő, 
Klaus Johannis és az általa elnökölt CSAT a 2016. novemberi választásokra egy, az 
Egyesült Államok által is inkább elfogadható jobbközép koalíció létrejöttén fárado-
zik. A politikai küzdelem középpontjában a titkosszolgálatok átalakulása és – azzal 
összefüggésben – az érdekcsoportok átrendeződése áll.

az ügyészség és a titkosszolgálat tEvékEnységE 
uralja a választási évEt

Traian Băsescu volt államfő, jelenleg a parlamenten kívüli Népi Mozgalom 
Pártja (Partidul Mişcarea Populară, PMP) elnöke, 2016 áprilisában egy sajtó-
interjúban tárta fel a belpolitika fő mozgatóerejét.

Szerinte a román hatalmi elit rájött, hogy céljai érdekében, valamint a gazdasági 
és nemzetpolitikai kihívásokra való megfelelésként változtatni kell a hatalomgyakor-
lás módján. Az új hatalmi technika fő eszköze a korrupcióellenes küzdelem, amelyet 
az Európai Unió és az Egyesült Államok tanácsára létrehozott korrupcióellenes 

http://www.nasul.tv/exclusiv-hotnews-ro-academia-sri-fabrica-de-demnitari-zeci-de-politicieni-au-fost-scoliti-de-sri/
http://www.nasul.tv/exclusiv-hotnews-ro-academia-sri-fabrica-de-demnitari-zeci-de-politicieni-au-fost-scoliti-de-sri/
http://www.nasul.tv/exclusiv-hotnews-ro-academia-sri-fabrica-de-demnitari-zeci-de-politicieni-au-fost-scoliti-de-sri/
https://members.marshallcenter.org/news-story/research-databases
https://members.marshallcenter.org/news-story/research-databases
http://www.stiripesurse.ro/traian-basescu-dezvaluiri-incendiare-despre-florian-coldea-i-laura-codru-a-kovesi_991096.html
http://www.stiripesurse.ro/traian-basescu-dezvaluiri-incendiare-despre-florian-coldea-i-laura-codru-a-kovesi_991096.html
http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/secta-securitatii-nationale-traian-basescu-a-rebotezat-binomul-o-secta-care-vrea-sa-controleze-decizia-politica-s-a-format-in-timpul-mandatului-meu-n-am-sesizat-n-a-fost-agresiva-analiza-se-produce-la-varful-sri-coordonat-de-coldea-si-executia-la-varful-d
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ügyészség (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA) hajt végre, a belföldi titkosszolgá-
lat (Serviciul Român de Informaţii, SRI) adatszolgáltatása alapján. Băsescu szerint a 
DNA–SRI-együttműködés egy szűk hatalmi központot hozott létre, amelyben legin-
kább Florian Coldea operatív igazgató, az SRI aligazgatója dominál, hiszen ő szállítja 
az információkat, bizonyítékokat, javasol intézkedési irányokat.

Laura Codruţa Kövesi (magyar férje vezetéknevét vette fel) DNA-vezető értékelése 
szerint a román törvényhozás tagjainak nagy része korrupt, így az SRI–DNA-páros 
tevékenysége lényegileg befolyásolja a pártpolitikát is. A DNA tevékenységét ame-
rikai tanácsadók segítik. Az SRI a világ egyik legnépesebb titkosszolgálata: a sajtó 
szerint mintegy tizenötezer ügynökkel rendelkezik. A parlament illetékes bizottsága 
csupán részben ellenőrzi a tevékenységét, és az elmúlt években mintegy 1 mil-
liárd dollár értékben szerzett be az USA-tól szervereket. A gyakorlatilag autonóm 
szolgálat bárkiről, bármikor adatot gyűjthet: fő riválisukat, a belügyminisztérium 
titkosszolgálatát korrupció miatt az addigi formájában nemrég megszüntették. Az 
SRI ezzel monopolizálta a kormányzat felé irányuló információszolgáltatást és 
-elemzést. (A mostani helyzet nem előzmény nélküli: Ceauşescu diktatúrája idején 
a valóságban a politikai rendőrség, a Szekuritáté volt hatalmon, mert ők döntötték el, 
milyen információkat bocsátanak a politikai vezetés elé.) Az SRI tavalyi jelentése a fő 
biztonsági kihívásként a belföldi korrupció mellett a nemzetközi terrorizmust nevez-
te meg, továbbá „egy szomszédos állam” romániai autonómiákat, regionalizálást 
erőltető „aknamunkáját”, valamint egy „keleti hatalomnak” a Moldova és Ukrajna 
kapcsán tapasztalható agresszióját említi.

A belpolitikai küzdelem fokozódásának a jele a titkosszolgálati-üzleti érdekcso-
portok közötti versengés, amely már a hatalom csúcsát is elérte. Így magát Florian 
Coldeát, az SRI operatív igazgatóját is amerikai segélyek elsikkasztása, indokolatlan 
meggazdagodás vádjával támadja a média.

A korrupciós ügyek nyilvánosságra kerülése jelentős és üdvözlendő befolyással 
van a belpolitikai folyamatokra. Felmérések mutatják, hogy a lakosság 80 százaléka 
már nem választana korrupcióval gyanúsított jelöltet. A korrupcióellenes ügyészség, 
a DNA bejelentésére több gyanúsított vagy elítélt jelölt is visszalépett. A DNA jelenleg 
mintegy hatezer személy ellen folytat bűnvádi vizsgálatot. Mindez bizonytalansági 
tényezőt visz a választások alakulásába, így a közeli helyhatósági voksoláson vár-így a közeli helyhatósági voksoláson vár- a közeli helyhatósági voksoláson vár-
ható eredmények jobban prognosztizálhatóak, mint az év végi parlamentién.

A 2016. júniusi 5-i helyhatósági választáson a szociáldemokraták és a függet-áldemokraták és a függet-ldemokraták és a függet-
lenek előretörése várható (INSCOP-felmérés). Ez összefüggésben lehet azzal, hogy 
a románok nagy része – a felmérések szerint – a megélhetési problémák miatt 
aggódik, és inkább a helyi politikusokban bízik. Mindkét nagy párt szokatlanul nehe-
zen talál megfelelő jelölteket, elsősorban a nagyvárosokban. Ennek oka a korrupció 
elleni eljárások mellett a vidéki érdekcsoportok átrendeződése is. A baloldalon 
csökkent a kelet- és dél-romániai lobbik befolyása, a szociáldemokrata parlamenti 
frakció egyre több erdélyi projektet támogat. A jobboldalon gyengült a bukaresti 
bázis, a nemzeti liberálisokat egyre jobban befolyásolják a dél-romániai érdekcso-
portok. Új fejlemény a román politikában, hogy gazdaságilag távolodnak egymástól 

http://www.stiripesurse.ro/un-fost-ef-din-sri-zguduie-romania-laura-codru-a-kovesi-va-fi-arestata_994774.html
http://www.stiripesurse.ro/un-fost-ef-din-sri-zguduie-romania-laura-codru-a-kovesi-va-fi-arestata_994774.html
http://radu-tudor.ro/care-miliard-de-euro-madam-pruna-madam-macovei/
http://radu-tudor.ro/care-miliard-de-euro-madam-pruna-madam-macovei/
http://www.flux24.ro/exclusiv-un-fost-ofiter-sri-ii-dezvaluie-lui-iohannis-mizeriile-din-serviciul-secret-condus-de-hellvig-si-coldea/
http://www.flux24.ro/exclusiv-un-fost-ofiter-sri-ii-dezvaluie-lui-iohannis-mizeriile-din-serviciul-secret-condus-de-hellvig-si-coldea/
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a régiók: Bukarest és az ország nyugati részei az átlagnál jobban fejlődnek. A vidéki 
érdekcsoportok erőviszonyai ezt a mozgást is követik. E jelenségeknek pártfinan-
szírozási kihatásai is vannak.

Új választási rEndszEr
a mEgváltozott környEzEtbEn

A 2016. novemberi törvényhozási, illetve a júniusi önkormányzati választásokat 
új szabályok alapján rendezik. Olyan listás szavazólapokat alkalmaznak, 
amelyek révén a törvényhozásban a jelenlegi 588 helyett 466 képviselő és 

szenátor marad; közülük 18 helyet a nem magyar kisebbségeknek tartanak fent, 4 
képviselő és 2 szenátor pedig a külföldi diaszpórát képviseli. A júniusi helyhatósági 
voksolás egyfordulós lesz.

Az új rendszer a nagy pártoknak kedvez, közülük is a leginkább a fejlettebb vidéki 
hálózattal rendelkező Szociáldemokrata Pártnak (Partidul Socialist Demokrat, PSD). 
Ezért a másik nagy politikai formáció, a Nemzeti Liberális Párt (Partidul Naţional 
Liberal, PNL) hátrányban érzi magát; alternatív stratégiaként hosszú távú partnereket 
keres, akikkel az önkormányzati tanácsokban és a parlamentben is biztonságosan 
együtt tudnak működni. A potenciális partnerek közé biztosan nem kerülhet be a 
PNL-ből kivált, balliberális, Călin Popescu-Tăriceanu házelnök vezette Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor, ALDE), va-
lamint Traian Băsescu volt államfő néppártja (PMP), továbbá a szélsőséges pártok 
sem. Az RMDSZ az új választási rendszerben várhatóan a tömbmagyar vidéken 
erősödik, szórványban tovább gyengül; becslések szerint egyharmaddal kevesebb 
képviselője és szenátora lesz Bukarestben, és az önkormányzatokban is folytatódik 
a lemorzsolódása. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök fő túlélési stratégiája a nemzeti 
liberálisokkal való együttműködési megállapodás megkötése. E tervezett koalíció 
miatt megnőtt az RMDSZ jelentősége Washington számára is.

Az év végi parlamenti választások kimenetele nyitott: bár a felmérések szerint 
a szociáldemokraták lekörözték a nemzeti liberálisokat, a PNL–RMDSZ-párosnak 
jelenleg még van esélye a kormányalakításra, ha a DNA–SRI eljárásai megboly-
gatják a baloldali–nacionalista összefogást. A közvélemény-kutatásokból az derül 
ki, hogy a szociáldemokrata PSD 40-43, a jobboldali PNL 38-40 százalék körüli 
támogatottságú, és az 5 százalékos parlamenti bejutási küszöböt még a balliberális 
ALDE érné el. Az RMDSZ és a Băsescu-féle PMP 4 százalék körül, a nacionalista 
román egységpárt (Uniunea Naţională pentru Progresul României, UNPR) pedig 2 
százalékon áll. A román választók egyre jobban kiábrándulnak a politikai pártokból. 
A korrupciót tavalyig elsősorban a PSD-hez kötötték, de ez a kép kezd a PNL rová-
sára változni. A korrupt politikum elleni lázadás emelte hatalomra Klaus Johannis 
államfőt 2014 végén, aki fölényesen győzött szociáldemokrata kihívója, Victor Ponta 
ellen, de a liberálisok tisztakezű, européer imázsa erősen megkopott.

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=1414115125&mode=pdf
http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=1414115125&mode=pdf
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válságban a baloldal

A Szociáldemokrata Párton belül a szétesés jelei mutatkoznak, mióta elnöke, 
Liviu Dragnea annak ellenére megtagadta a lemondást, hogy bírósági ítélet 
mondta ki a korrupció elkövetésében való bűnösségét. 2016. április ele-

jén ugyanis kétéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott a 2012-es választási 
csalásokért. A pártelnök politikai indíttatásúnak minősítette a bírósági ítéletet. Párt-Párt-árt-
társa, Victor Ponta volt kormányfő ugyan kiállt mellette, de ellene szintén ügyészségi 
eljárás zajlik: egy korábbi hőerőmű korrupciós ügyében, okirat-hamisítás és pénz-ében, okirat-hamisítás és pénz-ben, okirat-hamisítás és pénz-
mosás miatt. Ponta fedett titkosszolgálati tisztnek bélyegezte Valeriu Zgoneát, a 
PSD alelnökét, és azzal vádolta, hogy puccsra készült Dragnea ellen. Zgonea bű-
nözéssel és erkölcstelen politizálással vádolta Pontát és Dragneat. Válaszul 2016 
április 27-én kizárták a pártból, ami azt jelenti, hogy a befolyásos házelnöki pozí-a befolyásos házelnöki pozí-
cióját is elveszíti. A vezetőségi botránnyal párhuzamosan hatalmi harcok zajlanak 
a párt brassói, kolozsvári, aradi és krajovai alapszervezeteiben is. A kolozsvári PSD 
a balliberális ALDE-val való választási együttműködés ellen lázadt fel, s ez azt jelzi, 
hogy a szociáldemokratáknak bizonytalan a koalíciós stratégiájuk is. A PSD a kitö-áldemokratáknak bizonytalan a koalíciós stratégiájuk is. A PSD a kitö-táknak bizonytalan a koalíciós stratégiájuk is. A PSD a kitö-
rés lehetőségét a bukaresti polgármesteri választásban keresi: az ottani, népszerű 
jelöltjük Gabriela Firea ökobarát, populista választási programmal jelentkezett.

zavarok a jobboldali pártokban

Traian Băsescu volt államfő, a néppárti PMP elnöke a 2016 áprilisában ellene 
emelt vádak következtében lemondott a bukaresti polgármesteri jelöltségéről. 
Băsescut ingatlanpanamákkal vádolják. Az ország harmadik legnépsze-ăsescut ingatlanpanamákkal vádolják. Az ország harmadik legnépsze-sescut ingatlanpanamákkal vádolják. Az ország harmadik legnépsze-

rűbb pártja, a PMP részéről egy volt hírszerző, Robert Turcescu újságíró lett az új 
főpolgármester-jelölt, egy homályos, nemzetellenes összeesküvéseket említő, kor-
rupcióellenes választási programmal.

A belpolitika képlékenységét jelzi, hogy a vezető jobboldali párt, a PNL három-
szor is lecserélte a bukaresti polgármester-jelöltjét. Az első kettőt (Cristian Buşoi, 
Ludovic Orban) korrupciós vádak miatt, a harmadikat, Marian Munteanut szélsőjob-
bos múltjáért és oroszországi kapcsolatai miatt támadta a sajtó és a Soros György 
által támogatott civil szervezetek. Munteanu politikai karrierjét az 1990-es években 
építette fel a belföldi titkosszolgálat, az SRI, az ő (megbukott) polgármesteri jelölt-
sége a szolgálatok politikai kísérletezése is volt egyben.

Nem csupán arról van szó, hogy a nacionalista retorika kisajátításáért küzd a bal- 
és a jobboldal, hanem arról is, hogy a hatalmi elit ellenőrzés alatt igyekszik tartani 
a nemzetpolitikát, ezért indul a választásokon több, fedett tiszti háttérrel rendelkező 

http://www.stiripesurse.ro/tag/valeriu-zgonea/
http://www.stiripesurse.ro/tag/valeriu-zgonea/
http://www.b1.ro/stiri/politica/dosar-de-politician-afacerile-lui-marian-munteanu-cu-rusofilul-badescu-video-146455.html
http://www.b1.ro/stiri/politica/dosar-de-politician-afacerile-lui-marian-munteanu-cu-rusofilul-badescu-video-146455.html


E L E M Z É S E K

8 Barabás T. János

politikus. A jobboldalon jelentkező válság hátterében a PNL működésképtelensége 
áll. A két szárnyra szakadt pártot a két alelnök fémjelzi: Vasile Blaga inkább az erdé-: Vasile Blaga inkább az erdé-
lyi, Alina Gorghiu pedig főleg a dél-romániai érdekcsoportokat képviseli. A hatalmi 
harcot tetézi az ideológiai eltájolódás, a populizmus felé való elmozdulás.

Új típusÚ nacionalizmus

A román nacionalizmus fő hajtóereje az Európában páratlanul nagy appa-
rátussal, kifinomult módszerekkel működő kormányzati propaganda lett. 
Ugyanakkor a folyamatot növekvő mértékben befolyásolják nem kormány-

zati, gyakran szerény eszközökkel rendelkező csoportok. Az elmúlt években a 
politikai vezetők visszatérő üzenetei közé tartoztak például ezek: „büszkék, hogy 
románok”, „nem lesznek a külföld gyarmata”, „Románia példát mutat a térség-
ben a valós demokráciából”, „a románok mindig csak szenvedtek a szomszédok 
miatt”. Vagyis elindultak egy populista irányba, amely az egyik jellemző európai 
politikai mozgás, mégis román specialitás, hogy a cél érdekében újjáértelme-
zik a történelmüket – elsősorban a magyarok és az oroszok rovására. Maga a 
populizmus jelensége az európai viszonyoknál jelentősebben manipulált és szél-
sőségesebb is. Ezt a „tradíciót” a mostani Cioloş-kormányzat is – visszafogottabb 
módon, de határozottan – továbbviszi. A vezetők a nemzeti múltat értelmezve az 
egyesítők szerepében mutatkoznak. Ez a politikai háttere annak is, hogy Tőkés 
László állami kitüntetését visszavonták.

A kormányzat által – a politikai korrektség szem előtt tartása miatt – ki nem 
mondott populista eszméket, sajátos szereposztás szerint, az ortodox egyház 
fogalmazza meg, és a szélsőjobb gyárt belőle ideológiát. Az ortodox egyház kelt 
pl. egy egészségügyi oltás elleni hisztériát, majd maga az oltás egy világméretű 
románellenes összeesküvés része lesz a szélsőjobb felfogásában. A belföldről és 
külföldről erősen manipulált szélsőjobb az ortodox egyház retorikáját terjeszti ki 
nemzeti messianisztikus ideológiává. A szélsőséges kollektív érzelemgerjesztés 
eszközét használják pl. a bukaresti dzsámi építésének a megakadályozására, illetve 
az épülő nemzeti katedrális ügyének a támogatására. Az új típusú nacionalizmus 
kiegészül egy gazdaságival is, amely gyakran a Nyugat-ellenességet kendőzi el. 
A kormányellenes bukaresti tüntetéseken a multinacionális cégek elleni jelszavak is 
elhangzanak. A korrupció elleni küzdelem során a honi vállalkozók nehezményezik, 
hogy a külföldi nagy cégek korrupciója ellen gyenge a fellépés. Maga Traian Băsescu 
volt államfő jelentette ki, hogy elnöksége idején a nyugati nagykövetek magáncégek 
érdekében lobbiztak nála. Az idei választási évben az egyik retorikai fogás, hogy a 
hipermarketek elnyomják a helyi termelőket.

Nem nehéz felfedezni, hogy e nyilvánosság előtt zajló társadalmi jelenségek mö-
gött a román kormányzat kemény struktúrája kísérletezi ki az új hatalmi technikáit. 

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20936385-romania-mars-spre-intuneric-sursele-noului-nationalism.htm
https://credintadreaptaortodoxa.wordpress.com/miscarea-legionara/
https://credintadreaptaortodoxa.wordpress.com/miscarea-legionara/
https://credintadreaptaortodoxa.wordpress.com/miscarea-legionara/
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A nacionalizmus és az összeesküvés-elméletek hirtelen elburjánzottak a román 
médiában, ami azt jelzi, hogy az ország a globális információs hadviselés csatatere 
lett. Nem meglepő, hogy a titkosszolgálatokhoz kötődő médiacsoportok (Realitatea 
TV, Antena3 TV, B1 TV) a fő szócsövei az új nacionalizmusnak. A román média 
pedig átveszi és közvetíti ezeknek a nagyobb médiumoknak az üzeneteit. Ezekre az 
információkra jellemző a zavarosság, a pánikkeltés. Az üzenetek gerjesztői a hatal-
muk erősítése érdekében össze akarják mosni a tényeket a fikcióval, mert egy torz, 
a valóságot nem észlelő nyilvánosságban egy kis provokációval már nagy befolyást 
lehet szerezni. A provokációnak jelenleg két fő iránya van: az antiszemitizmus és 
a magyarellenesség. Az antiszemitizmus képviselői óvakodnak a tévéképernyőtől, 
inkább publikációkban és a neten terjednek a rágalmaik.

Az átalakuló román nacionalizmus zavarait erősíti a nyugati politikai, társadalmi 
jelenségek ellentmondásos megítélése. A románok jelentős része elutasítja a mig-
ránsok befogadását, és az arányuk még jobban megugrott a párizsi és a brüsszeli 
terrorista merényletek után. A vendégmunkásként külföldön dolgozó románok ve-
gyes nyugati benyomásai (a norvégiai családpolitika, angliai ellenkezés a románok 
munkavállalása ügyében, stb.) szintén szélsőséges, nacionalista érzelmek gerjesz-
tésére használhatóak. Maga Nyugat-Európa is egyre kevésbé tűnik befogadónak a 
románok számára. A Brexit, a migráció- és az ukrajnai válság kezelése a románok-
ban felveti az európai értékek megkérdőjelezését.

Az új román nacionalizmus jobban ki van téve a külföldi hatásoknak, és erőtel-és erőtel-erőtel-
jesebben manipulált; teret nyernek benne a divatos összeesküvés-elméletek, és a 
nacionalista gyűlölködés már kisebb provokációkra is mozgósítható. A baloldalon az 
eddigi primitív nacionalista retorika háttérbe szorul: a Vasile D�ncu kormányfő-he-�ncu kormányfő-he-ncu kormányfő-he-
lyettes körül alakuló kör, amely a Sinteza című lapban publikál, egy visszafogottabb, 
a térségben gondolkodó nemzettudatot ápol. Fő üzeneteik: a románok fogjanak 
össze, tiszteljék az értékeiket, ne adják fel az identitásukat, továbbá ismerjék meg 
a kultúrájuk sokszínűségét. A magyar témát kerülik, jelezve, hogy e területen nem 
óhajtanak változásokat. A jobboldalon ideológiai zavar van, és Marian Munteanu 
volt bukaresti polgármester-jelölttel megjelent a szélsőjobb, miközben a neoliberális 
elvek is továbbélnek, pl. a gazdaságban vagy migráns ügyekben.

Az új típusú információs hadviselés

és a politika kapcsolata

Román szakértői elemzés szerint az orosz infohadviselés megerősödött a 
NATO keleti szárnyán, ugrásszerűen nőtt az oroszok soft power képessége 
(orosz érdekeltségű alapítványok, egyházak, kulturális társaságok létesülése), 

és már egyre inkább a főbb médiát támadják. Románia súlyos veszélyként éli meg 
az információs hadviselést. A helyzetre jellemző, hogy a jászvásári metropolita 

http://www.evz.ro/razboi-informational-rus-in-sua-trolii-ataca-cele-mai-prizate-site-uri-ale-media-pulsul-planetei.html
http://www.evz.ro/razboi-informational-rus-in-sua-trolii-ataca-cele-mai-prizate-site-uri-ale-media-pulsul-planetei.html
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vezetésével a román ortodox egyházon belül létrejött egy oroszbarát, szélsősége-
sen nacionalista ellenzék, amely a neten is jelen van. A Romániában működésbe 
helyezett amerikai rakétaelhárító rendszer miatt is érik információs támadások 
az országot az orosz médián keresztül. A román médiumok rendszeresen közöl-án keresztül. A román médiumok rendszeresen közöl-. A román médiumok rendszeresen közöl-
nek híreket az orosz üzleti érdekek, illetve az orosz média és a román politikusok 
kapcsolatairól, melyeket biztonsági kockázatként értékelnek. Ilyen ügy pl. Valeriu 
Zgonea képviselőházi elnöknek a volt orosz tisztekkel való állítólagos együttmű-
ködése. 2015 szeptemberétől Romániában működik egy, az Egyesült Államok által 
támogatott kiberbiztonsági központ, amelynek feladata az infoháború ellensúlyozása.

A román kormányzat az információs képességeivel hazánkat is támadja: a www.
paginaderusia.ro kormányzati portál szerint pl. Magyarországot megvásárolták az 
oroszok. A románok dezinformációira példa az a hír is, hogy Magyarország orosz 
parancsra nem támogatja a transzatlanti kereskedelmi és vámmegállapodást, a 
TTIP-t. A magyarellenesség az utóbbi hónapokban nem a nagy médiában jelenik 
meg vagy fő műsoridőben, tehát a románok kerülik a komolyabb konfliktust, azaz 
mindez inkább csak politikai jelzésként értelmezhető.

Felmértük a román nyelvű média magyar vonatkozású anyagainak a 
tárgyilagosságát. A legnagyobb romániai, illetve román tulajdonú hírportálon, a 
www.hotnews.ro-n a magyar témájú anyagok 3-4 százaléka elfogult vagy ellensé-
ges; de majdnem minden esetben a kommentárok, nem a hírek. Ez nem tekinthető 
még információs hadviselésnek, konfrontatív politikának. Ezzel szemben az orosz 
kormányzati tulajdonú, románoknak szánt, román nyelvű médiában (www.infoalert.
ro, www.aflasitu.ro, www.liveleak.com, www.sputnik.md) a magyar vonatkozású hí-
rek többnyire tárgyilagosak ugyan, de a kommentárok 70 százaléka magyarellenes, 
gyűlöletkeltő. Az orosz hátterű magyarellenes kommentárok, publicisztikák fő és 
egyben hamis üzenetei:

• Magyarországnak titkos irredenta tervei vannak.
• Magyarország fegyverkezik, a szomszédok ellen mozgósítanak a magyar 

szélsőségesek, akik összejátszanak a kormánnyal.
• A határ menti kerítésépítés Románia elszigetelését is szolgálja.
• A magyarok viselkedése gyakran barbár, bűnöző jellegű. Ezt tükrözi a mig-

ránsokkal és a román turistákkal való bánásmód.

A románoknak szánt magyar vonatkozású orosz propaganda nem törekszik 
arra, hogy összefüggő, logikus képet adjon. Például Magyarország egyszerre 
igyekszik megszüntetni a határokat és elszigetelni Romániát; a magyarok „rosszul 
viselkednek a migránsokkal”, ugyanakkor megfelelően is viszonyulnak a kérdéshez, 
és szenvednek a migránsok miatt. A cél tehát az érzelem- és zavarkeltés. A dezin-
formációk néha bekerülnek a román mainstream médiába is. Ez a jelenség még egy 
ok arra, hogy a román és a magyar fél az év végi romániai választások után közösen 
újragondolja a kapcsolatait.

http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/ortodoxia--arma-politica-pentru-rusia-370724
http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/ortodoxia--arma-politica-pentru-rusia-370724
http://news.russiatoday.ro/mae-al-rusiei-vom-raspunde-cu-masuri-tehnico-militare-la-decizia-romaniei-de-a-gazdui-sistemul-operational-de-la-deveselu/
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-65334-de-ce-e-t-de-eficient-propaganda-rus-n-republica-moldova
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-65334-de-ce-e-t-de-eficient-propaganda-rus-n-republica-moldova
http://www.rfi.ro/reportaj-rfi-65334-de-ce-e-t-de-eficient-propaganda-rus-n-republica-moldova
http://www.paginaderusia.ro
http://www.paginaderusia.ro
http://www.paginaderusia.ro/tag/ungaria/
http://www.paginaderusia.ro/tag/ungaria/
http://www.paginaderusia.ro/ii-face-deja-jocurile-lui-putin-orban-nu-sustine-acordul-comercial-ue-sua/
http://www.paginaderusia.ro/ii-face-deja-jocurile-lui-putin-orban-nu-sustine-acordul-comercial-ue-sua/
http://www.hotnews.ro
http://www.infoalert.ro
http://www.infoalert.ro
http://www.aflasitu.ro
http://www.liveleak.com
http://www.sputnik.md
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a ciklikus gazdaságpolitika nincs összhangban
a kül- és nEmzEtpolitikával

Az idén várhatóan 3-4 százalékkal bővülő román gazdaság húzóerejét a meg-ét a meg- a meg-
ugrott vásárlóerő és a fiskális könnyítések miatt növekvő külföldi befektetések 
jelentik. Csökkent a vállalkozói hitelkamat is, ami a helyi vállalkozóknak ked-

vez. A kivitel növekedését segíti elő az eurózóna gazdaságának az élénkülése. 
Tavaly 8 százalékkal nőtt a vásárlóerő és 3,5 százalékkal a GDP; pezseg a bukaresti 
tőzsde. A bérkiáramlás és az adócsökkentés (22 helyett 19 százalék lett az áfa) 
már ez év végére megbonthatja a költségvetési egyensúlyt az IMF szerint. Emiatt 
nem is hosszabbította meg az idei készenléti (stand by) hitelmegállapodását Buka-
resttel. A decemberi parlamenti választások után felálló új kormánynak megszorító 
intézkedéseket kell majd hoznia, de addig egy gazdasági sikereket túldimenzionáló, 
regionális hatalmi ambíciókat sugalló állami propaganda várható.

A gazdasági fejlődés egyre inkább a vásárlóerőnek a választások előtti 
megugrásától függ, az azt követő megszorító intézkedések viszont általában ront-az azt követő megszorító intézkedések viszont általában ront-általában ront-ront-
ják a román kül- és nemzetpolitika koherenciáját, így például átmenetileg háttérbe 
szorul az atlantista energiapolitika. Az új választási rendszer ezt a ciklikusságot is 
ki szeretné küszöbölni a nagy középpártok előnyben részesítésével, de rövid távon 
nem várhatóak komolyabb eredmények. Valószínűleg inkább az fog történni, mint az 
energiapolitikában: a mostani USA-barát elképzelések a választások után háttérbe 
szorulnak, és nő az oroszokkal és Iránnal való együttműködés fontossága. Jelenleg 
az amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) importjának a lehetőségét vizsgálják, hiszen 
Konstancában működik is egy LNG-kikötő. A ploieşti olajfi nomító a Lukoil tulajdo-şti olajfi nomító a Lukoil tulajdo-ti olajfinomító a Lukoil tulajdo-
nában van, és az orosz vállalat nemrég kötött megállapodást Teheránnal az iráni 
kőolajtermékek európai forgalmazásáról.

Érdekes jelenség, hogy a liberális földvásárlási törvények miatt a 10 millió 
hektáros mezőgazdasági terület 40 százalékának külföldi tulajdonosa van, akiknek 
nagyjából a fele nyugat-európai (olaszok, németek, osztrákok), egyharmaduk pedig 
muzulmán országból (Libanon, Törökország, Szaúd-Arábia) származik. A földtulaj-
don szerkezete erősíti Romániának a nyugati és a keleti kultúrkör közötti tranzitállam 
jellegét. A külföldiek földtulajdonlása belpolitikai destabilizáló hatású lehet, ezért is 
figyelemreméltó a román kormányzatnak az erre a kihívásra adott válasza: új ka-
taszteri felmérést, tulajdonpontosítást végeznek, mégpedig azzal az izraeli céggel, 
amely a titkosszolgálat IT-tanácsadója is. Vagyis a külföldi földtulajdonosok által je-
lentett biztonsági kihívásra a titkosszolgálati megfigyelés erősítésével válaszolnak.

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Ce+pericole+a+identificat+FMI+pentru+economia+romaneasca
http://www.zf.ro/companii/cine-sunt-latifundiarii-romaniei-in-topul-primilor-zece-sunt-trei-companii-straine-vezi-aici-top-100-proprietari-de-teren-agricol-9144066
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nEmzEtközi kapcsolatok

A Nyugat a választásokat a politikai megtisztulás vizsgájának tekinti, és ezért 
várhatóan csak jövőre dönt több román vonatkozású ügyben (schengeni 
rendszerhez tartozás, uniós monitorizálás). Az Európai Bizottság (EB) 2016 

márciusában meghosszabbította Romániának az együttműködési és ellenőrzé-ának az együttműködési és ellenőrzé- az együttműködési és ellenőrzé-és ellenőrzé-s ellenőrzé-
si mechanizmus (EEM) általi monitorizálását, és az ország számára a fő ajánlása 
továbbra is a jogrendszer reformja, a korrupció elleni harc, a vállalkozói környezet 
javítása. Az EB jelentésébe bekerült a 2015-ös év is, melyben az akkori kormányfő, 
Victor Ponta ellen indult eljárás okirat-hamisítás és bűnpártolás vádjával. Az ügy 
jelzi, hogy a nemzetközi intézményeknek gyenge a bizalmuk a korrupció által súj-a bizalmuk a korrupció által súj-
tott politikai rendszer iránt. Az EB ugyanakkor dicsérte a DNA, a korrupcióellenes 
ügyészség munkáját, amely révén 2015-ben 1250 vádemelés született, jobbára a 
politikusok, vezető üzletemberek ellen. Az EU több fóruma, köztük az említett jelen-
tés is kifogásolta a parlamenti korrupciót is: a képviselők ugyanis gyakran szavaznak 
meg bűnvádi eljárásokkal szembeni immunitást, felmentést a kollegáiknak. Az idei 
választások Románia nagy tesztjét is jelentik majd, mind az uniós integrációban, 
mind a Nyugat bizalmának elnyerésében. Sok függ tehát attól, mennyire lesz a kor-
rupció által megmételyezve a leendő képviselői kar.

románia közElEdésE a visEgrádi országokhoz (v4)

A V4 együttműködése és európai fontossága is erősödött az elmúlt évben, el-
sősorban a külső kihívások miatt. A tagok között növekvő politikai koordinálás 
tapasztalható a főbb uniós ügyekben. Változó mértékben, de mind a négy 

állam védené a nemzeti szuverenitását, és ellenállna az orosz befolyásnak – azzal 
együtt, hogy pl. Lengyelország és Magyarország árnyalatnyi különbségekkel észleli 
a migráció, illetve az Oroszország jelentette kihívást. Ez a V4-es konszenzus se-
gíti elő a Romániához és (kisebb mértékben) Horvátországhoz való közeledést is: 
hiszen együttesen könnyebben lehet a Baltikumtól az Adriáig és a Fekete-ten-
gerig is konkrét biztonsági, energiaügyi és más együttműködéseket létrehozni. 
Ez a folyamat a térség atlantista politikájának a gerince is, amit a NATO is 
támogat. A V4 szárnyain történő együttműködés kiegészíti a visegrádiak katonai 
képességeit. Mindez nem jelenti azt, hogy a V4 térsége lazítani szeretne az uniós 
kötődésén, hiszen a régió modernizációs motorja az uniós finanszírozás marad.

http://country.eiu.com.ezproxy.members.marshallcenter.org/FileHandler.ashx?issue_id=1414115125&mode=pdf
http://www.economist.com/topics/romania
http://www.economist.com/topics/romania
http://bbj.hu/economy/v4-bulgaria-romania-sign-development-cooperation-agreement_99449
http://bbj.hu/economy/v4-bulgaria-romania-sign-development-cooperation-agreement_99449
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a várható román politika
a magyar vonatkozásÚ ügyEkbEn

A román modernizációt megelőzi a hatalom kemény magjának, elsősorban a 
titkosszolgálatok tevékenységének a reformja. Ez utóbbi zajlik jelenleg Romá-
niában: a hatalmi küzdelem középpontjában a szolgálatok átalakítása áll. Az 

új hatalmi technika – az uniós finanszírozás érdekében és az új biztonságpolitikai 
elveknek megfelelően – óvatosan decentralizál, a kormányzati tevékenységet rész-
ben kiszerződik a magán- és a civil szférába.

A román kormányzat a decentralizációt nemzetpolitikai kockázatnak tartja a 
magyarkérdés és a régiók egyenlőtlen fejlődése miatt is. A modernizációs folyamat 
menedzselése érdekében első lépésként az adminisztráció reformja mellett infor-
mációs eszközökkel biztosítja a terepet: például álhíreket alkot (székely terrorizmus), 
összeesküvés-elméleteket gyárt (orosz–magyar aknamunka). Mindezekkel egy 
virtuális valóságot hoz létre, amellyel a közvéleményt befolyásolja. Az így alakított 
közvélemény és politikai kultúra a továbbiakban már könnyen irányítható a kisebb 
dezinformációkkal, propagandával.

A román politika viszont nem számolt – például a moldovai fellépése során – azzal, 
hogy az új típusú információs hadviselés, az aszimmetrikus háború eszközeit nem 
állami entitások is használni tudják Románia ellen. (Például: a moldovai banksíbo-. (Például: a moldovai banksíbo-
lás ügye vagy a románbarát pártoknak a közvélemény-kutatásokban tapasztalható 
háttérbe szorulása.) Bár Bukarest új politikája sikeresnek látszik, valójában egyre in-
kább sérülékeny és ellentmondásos. Ennek megfelelően nő a regionális összefogás 
szüksége az előbb említett nem állami kihívások ellen is. A nem konvencionális, 
azaz az információs háború jellegű kihívások erősítik az országaink közötti elvi és 
morális közeledés szükségét is. Új közös érdekünk lehet többek között a globalizá-
lódó világban továbbéltetni a közös kulturális, vallási és társadalmi értékeinket. 
A valós határok nélküli régiónkban egyik félnek sem lehet hosszú távon hasznos, ha 
ezeket az értékeket támadja a szomszéd valamilyen információs hadviselés jegyé-
ben.

Bukarest a második lépésként a magyarság további, állami szintű integrálását 
szeretné elérni: kizárná a közösségi jogok érvényesülését, és inkább csupán a kö-és inkább csupán a kö-inkább csupán a kö-
zösség politikai pacifikálására törekedne. Erre főleg politikai eszközei vannak. De 
a hatalmi kemény magban vannak olyan csoportok is, amelyek a magyar tömb-
vidékek, a szervezett közösség szétzilálását is el tudják képzelni. Ez viszont nem 
vállalható feszültséget jelentene a nyugati szövetséges rendszerben. A román hata-
lom tehát inkább csak a magyar közösség és Magyarország politikai mozgásának 
a helyi moderálására törekszik. Ezért is kerülhet az RMDSZ ez év végén a kormány-
koalícióba.
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A következő, harmadik lépés az lenne, amit Dacian Cioloş kormányfő máris fon-övetkező, harmadik lépés az lenne, amit Dacian Cioloş kormányfő máris fon- kormányfő máris fon-
tolgat: a tömbmagyar vidékek – elsősorban a Székelyföld – óvatos, de szorosabb 
bekötése a romániai infrastruktúrába (Gyéres-Segesvár-autópálya), gazdasági 
vérkeringésbe. A fő nyertes ebben a folyamatban a politikai klientúra lenne. A már 
említett SRI-jelentésben biztonsági kockázatként szerepel „egyes régiók” gazda--jelentésben biztonsági kockázatként szerepel „egyes régiók” gazda-
sági-infrastrukturális elszigetelődése, elmaradása, mivel onnan továbbra is nő a 
román etnikum elvándorlása – ez is motiválja a Székelyföld részleges felzárkózta-
tásának szándékát. A folyamatot végigkíséri a magyar témájú román információs 
tevékenység és lawfare (jogi, ügyészségi eljárásokkal való politikai befolyásolás) 
felfutása, mintegy megelőzésként, biztosítékként a Székelyföld szerény fejlesztése, 
Magyarország regionális politikája és Moldova egyesülése viszonylatában.


