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A Nemzetközi Kapcsolatok Oroszországi Tanácsa (NKOT) nemrégiben tette közzé 
jelentését „Oroszország és a visegrádi csoport országainak kapcsolatai: az ukrán 
kihívás” címmel. Az NKOT közhasznú társaság, amelyet 2010-ben egy elnöki rende-
let hozott létre a nemzetközi kapcsolatok kutatására, és egyfajta ernyőszervezetként 
fogja át az oroszországi kutatóintézeteket. Vezetője Igor Ivanov volt külügyminisz-
ter, a vezetésben pedig az orosz külpolitikai establishment ismert tagjai foglalnak 
helyet. A jelentés szerzője az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézete mun-
katársainak kollektívája, Oroszország legismertebb Magyarország-szakértőjével, 
Ljubov Siselina vezetésével.

A jelentés vitAtott pontjAi

Már a bevezető erős gondolattal indít: „az ukrajnai válságot a Keleti Part-
nerség politikája robbantotta ki”. A jelentés nem fejti ki részletesebben ezt 
a véleményt, és nem időzik el afelett, hogy a közel tízéves ukrán–EU tár-

gyalássorozat után, a társulási megállapodás (TM) tervezett aláírása előtt néhány 
nappal jelentette be Janukovics annak felfüggesztését – ami az ukrán polgáro-
kat sokként érte. A szerzők arra sem gondoltak, hogy ha már az ukrán válságot 
„detonáló” külső okot keresnek, akkor illene megemlíteniük Vlagyimir Putyin és 
Viktor Janukovics 2013. novemberi találkozóját, amelyen az orosz fél olcsó gáz és 
(15 milliárd dolláros) alacsony kamatozású hitel ígéretével, illetve gazdasági szank-
ciókkal való fenyegetéssel torpedózta meg a társulási megállapodás aláírását. Így 
a szerzők értékelésében a felelősség a Keleti Partnerségre hullik vissza, amelynek 
„kompromisszumot nem tűrő politikája”, valamint az ukrajnai ellenzéki erők masszív 
uniós és amerikai támogatása „geopolitikai katasztrófába” taszította az országot.

A jelentés szerint az Amerikai Egyesült Államok a „saját befolyási övezetének” 
tekinti a régiót, az Európai Unió pedig a V4-re „delegálja feladatainak egy részét, 
pl. a Keleti Partnerséget”, valamint az uniós érdekszféra kiszélesítését is. A jelen-
tés ebből a gondolatból vezeti le azt a tételt, hogy a „visegrádi csoport küldetése” 
valószínűleg „az orosz befolyás ellensúlyozása volt Ukrajnában”. Világpolitikai ösz-
szefüggésekbe helyezve a történéseket, a szerzők azt állítják, hogy „az, ami jelenleg 
Ukrajnában zajlik, vélhetőleg a posztbipoláris világ átrendeződésének utolsó fázisa”. 
Ezek a fejtegetések világosan mutatják, hogy a jelentés írói az ukrajnai válságot 
egyértelműen egy nemzetközi geopolitikai érdekszféraharc részének tekintik, és 
úgy vélik, ebben a harcban – meglehetősen megalapozatlanul – kitüntetett szerepe 
van a visegrádi négyeknek.

Téves elemzésnek tűnik az a nézet is, hogy a Majdant nem a hatalommal 
szembeni elégedetlenség hozta létre, hiszen – szól az anyag érvelése – „a vilni-
usi csúcs előtt semmilyen jele nem volt a Janukoviccsal szembeni gyűlöletnek”, 
sőt – folytatódik az abszurd logika – a tüntetők éppen azért mentek ki az utcára, 
hogy „támogassák az elnököt abban az elhatározásában, hogy aláírja a TM-et”. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6240#top-content
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2013 őszének valóságos helyzetét azonban az elviselhetőség határát meghaladó 
méreteket öltő korrupció miatt a hatalmon lévőkkel szembeni nagyfokú elégedet-
lenség jellemezte. Az pedig, hogy Janukovicsot a nép támogatta, csak szándékos 
félremagyarázás lehet, hiszen a megállapodás elodázását jelentő döntést maga az 
elnök hozta meg.

A jelentés később visszatér arra, hogy a Keleti Partnerséget az EU átsorolta a 
V4 kompetenciájába, mert „Brüsszelből nehéz lett volna követni az Unió különböző 
szárnyain folytatott külpolitikákat”. Ennek alátámasztására az anyag mindössze azt 
tudja felhozni, hogy a V4-országokban, illetve a balti államokban zajlottak a Keleti 
Partnerség csúcsértekezletei. Ezzel a gondolatmenettel több probléma is van. Az 
persze nyilvánvaló, hogy az Európai Unió keleti peremvidéke sokkal jobban érdekelt 
a Keleti Partnerség politikájában, de ez nem jelenti azt, hogy a V4-ek kompetenciá-
jába került volna ez az uniós projekt. Emellett az anyag a KP kapcsán összemossa 
a V4-eket a három balti állammal, továbbá a csúcstalálkozók helyszínével próbálja 
igazolni a kompetenciaátadást.

A V4 és Oroszország kapcsolatát ismertető rész azt hangsúlyozza, hogy az előb-
biek már a kezdetektől fogva „sértettségi komplexussal” és elfogultan viszonyultak 
Oroszországhoz, és nem vették figyelembe annak a posztszovjet államokkal való 
bonyolult politikai, etnokulturális és társadalmi-gazdasági kapcsolatait.

A jelentés egy ígéretes fordulattal folytatódik, amely szerint „Oroszország is kö-
vetett el komoly hibákat”. Az első az, hogy 24 évvel a Szovjetunió bukása után sem 
tudott vonzó, alternatív, hatékony integrációs modellel rendelkező központtá válni. 
A második hiba a szerzők szerint az, hogy Moszkva nem fordított kellő figyelmet 
a regionális partnereire, így Ukrajnára és a visegrádi országokra. Ebből fakadóan 
Oroszország nem tudott „analóg programmal válaszolni a Keleti Partnerségre”.

Az anyag sajnálattal állapítja meg, hogy jóllehet a Szovjetunió „nyitotta meg az 
utat a közép-európai átalakulás előtt”, nem tudta ezt a vezető szerepét megőrizni a 
térségben. Az elmúlt közel negyed évszázadra visszatekintve pedig azzal magya-
rázza Oroszországnak a visegrádi csoporthoz való kritikus hozzáállását, hogy annak 
létrehozását „nem Moszkva kezdeményezte”. Az orosz szkepszist indokolta az is, 
hogy a V4 nem intézményesült, a „visegrádi négyeknek még hivatalos postai címük 
sincs”. A jelentés azt is felveti, hogy mivel Oroszországnak nincs saját stratégiája 
Közép- és Kelet-Európára, így a V4-ekkel kapcsolatosan sem tudta meghatározni a 
követendő irányvonalat.

A visegrádi csoportnak a környezetére gyakorolt befolyását, illetve egy esetleges 
kibővülését latolgatva a jelentés nem zárja ki, hogy idővel a V4-ek magukban foglal-
hatják majd a „kárpáti Európát” és a Baltikum–Duna-tengelyt is.

A jelentés Magyarországról szóló megállapítása szerint Budapest az 1980-as 
évek végétől saját szomszédságpolitikát folytatott, a határon túli magyarokra kon-
centrálva, így a Keleti Partnerség az ország számára inkább csak a „szolidaritás 
kinyilvánítása, mert érdekei és valós lehetőségei” a Balkán felé irányulnak.

A jelentés zárófejezete szerint a V4-ek regionális közvetítői szerepet játszhatná-
nak, és az ukrajnai válság megoldását célzó konzultatív platformot biztosíthatnák. 



E-2015/30.

 Orosz jelentés a visegrádi csoport és Oroszország kapcsolatáról. Kritika 5

Az anyag emellett néhány lehetségesnek vélt rövidebb és hosszabb távú forga-
tókönyvet is felvázol a csoport jövőjével kapcsolatban. A szerzők úgy vélik, rövid 
távon a visegrádi csoport tagjai egyre inkább széttartanak: Lengyelország nagyon 
elkülönült az ukrán válság kapcsán, a csehek és a szlovákok pedig Ausztria irányába 
puhatolóznak. A csoport széttartása pedig oda vezethet, hogy Ukrajna erőteljeseb-
ben fog regionalizálódni, ami szükségszerűvé teszi a föderalizációját. Középtávon 
a V4-ek újra aktivizálódnak, és megerősödött csoportként lépnek fel a régióban, 
amellyel a „kárpáti Európa” szorosabb kapcsolatokat fog ápolni. Hosszú távon 
– márpedig az ukrajnai válság sokáig fog tartani – Oroszország és a V4-ek együtt 
játszhatnak közvetítői szerepet. Ebben az esetben – folytatja a jelentés – a visegrá-
di országoknak lehetőségük lenne a saját szavukat hallatni az európai politikában, 
amire most az Amerikai Egyesült Államok aktív lépései miatt nincs lehetőségük.

Összegzés

A jelentés gyenge színvonalúra, leíró jellegűre sikeredett, és lényegében a hiva-
talos orosz álláspontot ismétli. Helyenként botladozó logikát találunk benne, 
illetve olyan állításokat, amelyeket nem támaszt alá tényekkel.

Az, hogy az anyag az ukrajnai válság kirobbantásával a Keleti Partnerséget 
vádolja, aránytalan, torz magyarázati kísérlet, amely az orosz szerepet teljesen neg-
ligálja.

A jelentés összekeveri a V4-eknek a Keleti Partnerségben való magasabb fokú 
érdekeltségét azzal az egyébként tényekkel alá nem támasztott állítással, miszerint 
az EU a V4-hez delegálta volna a KP-t.

A válság előtti ukrán helyzetről az anyag egy, a valóságtól teljesen elrugaszko-
dott, szürreális képet mutat be, amelyben a nép elégedett volt a hatalommal, és 
támogatta Janukovics elnök európai integrációs törekvéseit, de valamilyen furcsa 
módon a végeredmény más lett.

Orosz vonatkozásban egyetlen olyan érdemi – és egyben kritikus – megálla-
pítást tartalmaz a jelentés, amellyel egyet lehet érteni: Moszkva nem tudott vonzó 
integrációs alternatívát ajánlani Ukrajnának.


