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 Lettország biztonságpolitikai prioritásai 2014 óta 

Összefoglalás: Az elemzés Lettország biztonságpolitikai prioritásainak a 2014 óta 
történt változásait vizsgálja, így többek között olyan kérdésekre keresi a választ, 
hogy milyen új biztonsági kihívásokkal nézett szembe a lett állam (az ukrajnai vál-
ság hatása, hibrid háborús fenyegetés, az orosz kisebbség helyzete), és milyen 
válaszlépések születtek. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének az ország biz-
tonságpercepciójában betöltött szerepe is elengedhetetlen részét képezi a témának. 
A lett biztonságpolitikának számos aspektusa van, így azokat az elemzés a teljes-
ség igénye nélkül mutatja be, célja inkább annak alátámasztása, hogy a 2014-es 
esztendő valóban mérföldkő volt a lett biztonságpolitika számára, valamint ismer-
tetni a területen mostanában végbemenő változásokat és folyamatokat.

Abstract: The topic of the analysis is the changes in Latvia’s security policy priorities 
since 2014 which seeks the answer, inter alia, to the question what challenges the 
Latvian state has been facing from that year (effects of the Ukrainian crisis, threat 
of hybrid warfare, the situation of the Russian minority) and what decisions were 
made. The role of the North Atlantic Treaty Organization in the country is essential 
part of the topic. The Latvian security policy has numerous aspects which are 
shortly outlined within the boundaries of an analysis. The other goals of the writing 
is to confirm that the year 2014 was indeed a milestone in the Latvian security policy 
(hence major changes have taken place since then) and furthermore to present the 
ongoing processes.

BEVEZETŐ

A balti országok és így Lettország kül- és biztonságpolitikája jelentősen meg-
változott a 2014-es ukrajnai válság hatására. A három északi állam attól 
kezdett tartani, hogy náluk is végbemehet az, ami Ukrajnában (pl. a Krím 

félsziget elcsatolásához hasonló esemény), hiszen szintén az orosz területekkel 
határosak, továbbá Észtországban és Lettországban jelentős orosz kisebbség él. 
A megváltozott biztonsági környezet lett a védelmi képességek újragondolásának 
és a szorosabb együttműködésnek a katalizátora.

Az elemzés két fejezetben mutatja be a lett biztonságpolitika prioritásainak 
átalakulását. Az első részben a 2014-ig tartó főbb trendeket mutatom be. Ezt az 
időszakot a védelmi kiadások növelésének, illetve a fejlesztéseknek a lassabb üteme 
jellemezte, és a lettek nem tartottak közvetlen katonai fenyegetéstől, viszont külső 
politikai és gazdasági veszélyektől igen. A második fejezetben az ukrajnai válság 
Lettországra gyakorolt hatásait vizsgálom, mindenekelőtt az új védelmi koncepció-
juk tartalmát és annak változásait, valamint a NATO reakcióit. Külön foglalkozom a 
hibrid hadviselés jelentette kockázatokkal, mivel annak jelentősége nagymértékben 
felértékelődött, és a Baltikummal kapcsolatban gyakorta felbukkannak a hozzá köt-
hető veszélyek, fenyegetések.
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FŐBB BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI JELLEMZŐK 
2014-IG

Lettország a méretéből és a földrajzi helyzetéből adódóan is szövetségesek tá-
mogatására szorul, és a függetlensége kivívásakor nem volt kérdés, hogy ezt a 
szövetséget (Észtországgal és Litvániával együtt) a Nyugat jelenti. Lettország 

az elmúlt 25 évben igyekezett aktív szerepet vállalni a nemzetközi szervezetekben. 
Az 1990-es években a kiemelt külpolitikai céljai közt szerepelt az EU- és NATO–
csatlakozás – amely 2004-ben meg is valósult –, azt követően pedig e kapcsolatok 
erősítését tekintették a legfontosabb feladatnak.

A lett biztonsági stabilitás alapját az Észtországgal és Litvániával való együtt-
működés képezi. A balti hármak már a NATO-csatlakozásuk előtt is több területen, 
köztük biztonságpolitikai ügyekben is együttműködtek, aminek többek között a Balti 
Közgyűlés ad keretet. Így jött létre például a Balti Egyesített Légtérellenőrző Háló-
zat (Baltic Joint Airspace Surveillance Network, BaltNet), illetve a Regionális Légi 
Megfigyelő és Koordináló Központ (Regional Air Spaces Surveillance Co-ordination 
Centre, RASSCC) Litvániában, a Balti Védelmi Akadémia (BALTDEFCOL) Észtor-
szágban, továbbá a balti információs rendszer (BALTIC/CIS), amelynek központi 
szervere Lettországban található. A három balti állam részt vesz az Északi Védelmi 
Együttműködés (NORDEFCO) munkájában is.

A 2014-es változások értékeléséhez fontosnak tartom a korábbi, 2012-es biz-
tonságpolitikai doktrína bemutatását. Ez az ún. „Állami védelmi koncepció” (State 
Defence Concept) hat fő irányvonalat jelölt ki:

1. a nemzetközi biztonsági környezet;
2. a nemzetvédelem stratégiai alapelvei és kulcsfeladatai;
3. a nemzetvédelem képességeinek erősítése;
4. a kollektív védelem erősítése;
5. a nemzetközi biztonsághoz való hozzájárulás (részvétel nemzetközi művele-

tekben, együttműködés a partnerországokkal és azok támogatása);
6. nemzetvédelmi terv (a Lett Nemzeti Fegyveres Erők [NAF] fejlesztési és mű-

veleti tervezési rendszere, forrástervezés).

E pontok taglalják többek között, hogy Lettország a globalizálódott világ része, 
és szoros együttműködést alakított ki más régiók országaival, ugyanakkor minden 
társadalmi, gazdasági, politikai vagy katonai instabilitás fenyegetés lehet számára. 
A dokumentum kitér arra is, hogy az Európai Uniónak és a NATO-nak kulcsszere-
pe van a külső fenyegetések minimalizálásában, így a direkt katonai konfrontáció 
esélye meglehetősen alacsony. Fenyegető tényezőként említi a tömegpusztító fegy-
verek proliferációját, a terrorista és a szélsőséges radikális csoportokat, valamint az 
IT-szektor védelme is fontos feladatként szerepel. A koncepció szerint a jövőben a 
legvalószínűbb nemzetbiztonsági kockázatot a hibrid háborús fenyegetések jelentik. 

http://www.mfa.gov.lv/en/security-policy/co-operation-with-nato-member-states-and-candidate-countries/baltic-defence-co-operation-main-joint-projects
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/latvia-state-defense-concept-2012-pdf.pdf
https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/documents/latvia-state-defense-concept-2012-pdf.pdf
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A védelmi kapacitások növelésének szükségessége már ebben a 2014 előtti doku-
mentumban is megjelent. A NAF Lettország nemzetbiztonságának alapját képezi. 
Békeidőben hivatásos katonákból áll, ám 2012-ben a tartalékosokkal és a civil al-
kalmazottakkal együtt sem haladta meg a 17 ezer főt (a dokumentum összeállítói 
megjegyzik, hogy nem a hadsereg létszáma, hanem a képességek minősége a 
fontos). A Nemzeti Gárda adja a NAF számára a tartalékosokat, és feladata, hogy 
bevonja a civileket a nemzetvédelembe.

Lettország napjainkban is csekély légierővel, illetve légvédelemmel rendelkezik, 
harci repülői nincsenek, a létszám kb. 300 fő. A haditengerészetet két-három tucat 
régebbi gyártású hajó és kb. 500 fős személyzet alkotja. A három balti ország közül 
csak a letteknél nem kötelező a sorkatonaság, bár már szóba került, hogy ismét be-
vezetik náluk is. A baltiak katonai ereje hasonló, de hármójuk közül a legnagyobbal 
Litvánia rendelkezik.

BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA 2014 ÓTA

A védelmi kApAcitások növelése

Még az ukrajnai válság előtt egyes szakértők azt prognosztizálták, hogy a lett 
biztonság- és védelempolitika legfontosabb pillérét, az amerikai katonák 
európai jelenlétét próbára teszi az Egyesült Államok ázsiai–csendes-óce-

áni stratégiája, amely keletre kívánta áttenni a hangsúlyt. Az ukrajnai konfliktus 
azonban ismét Európára terelte a figyelmet. Két lett kutatónak, Toms Rostoksnak 
és Nora Vanagának a Journal on Baltic Security-ben megjelent 2016-os tanulmá-
nya arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán válság hatására valóban megváltozott 
a balti államok, köztük hazájuk biztonságpolitikája. A szerzők szerint 2014 előtt az 
Oroszország felől érezhető fenyegetés csak politikai, illetve gazdasági jellegű volt, 
2016-ban azonban már katonai jelleget öltött. A NATO balti jelenléte azonban a szo-
lidaritás mellett az elrettentést is hivatott szolgálni.

A szerzők rávilágítottak arra is, hogy az erőfeszítések ellenére továbbra is több 
nehézséggel kell szembenézni az ország belső, polgári biztonságát illetően, ame-
lyek részét képezi az orosz kisebbség problematikája is.

Természetesen már 2014 előtt is voltak változások a lett biztonságpolitikában, 
de a jelentősebbek csak azt követően történtek, és most is zajlanak. Ilyen a katonai 
kiadásoknak a GDP 2 százalékára (kb. 680 millió dollár) növelése 2018-ig – amit a 
2012-es védelmi koncepció még 2020-ig tolt volna. A védelmi kiadások lassú növe-
kedésének oka a 2008-as gazdasági válság volt, amely a negyedével csökkentette 
a lett GDP-t, s így a katonai költségvetést is. Többen kényszerültek nyugdíjba menni, 
és néhány évig a modernizációs projekteket is szüneteltették. A védelmi keret 2008-
ban 485,48 millió dollár volt, de ez 2012-re 222,16 millióra csökkent. A válság előtti 
szintet csak 2017-ben sikerült meghaladni: a katonai jellegű kiadások akkor 491,61 
millió dollárt tettek ki. Ez GDP-arányosan 2014-ben 0,94, 2015-ben 1,05, 2016-ban 

http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countrylatvia.htm
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jobs.2016.2.issue-2/jobs-2016-0045/jobs-2016-0045.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jobs.2016.2.issue-2/jobs-2016-0045/jobs-2016-0045.pdf
https://tradingeconomics.com/latvia/military-expenditure
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html
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1,47, 2017-ben 1,7 százalékot jelentett, idén azonban már várhatóan eléri a tervezett 
2 százalékot. Ez is azt mutatja, hogy az ukrajnai válság hatására már a parlament-
ben is komolyabban vették a védelem fejlesztését szolgáló intézkedéseket. A lettek 
már korábban is szükségesnek látták a NATO-csapatok baltikumi jelenlétét, de azt 
még nem érezték sürgetőnek, ugyanis nem tartottak közvetlen katonai fenyegetés-
től. A költségvetés növelése már korábban a kitűzött célok között szerepelt, 2014 
után azonban felgyorsították ezt a folyamatot.

A 2016-ban megjelent Nemzetvédelmi koncepció azonban már komolyabban 
kitért a hibrid, illetve aszimmetrikus hadviseléssel való szembenézésre, s egyút-
tal az ország védelmének – más okokból is szükségessé vált – erősítésére. Az 
új koncepció fő irányvonalát többek között az állam kapacitásának és cselekvési 
szándékának a növelése (a fenyegetések azonosítása, a civil biztonság erősíté-
se stb.) és az elrettentő politikának mint a külső katonai fenyegetés csökkentését 
szolgáló eszköznek a használata jelenti (ez utóbbi főleg a szövetségesekkel való 
együttműködésre és a katonai jelenlét növelésére utal).

A lett biztonságpolitikában végbemenő változások megértéséhez ismerni kell 
a NATO-ban zajlókat is. Az ukrajnai események hatására a szövetség a gyors in-
tézkedéseket szorgalmazta. A kelet-európai országok többsége, köztük Lettország 
is az aggodalmát fejezte ki a megváltozott biztonsági környezet miatt. Az ukrajnai 
válságra adott válaszként a 2014 szeptemberében tartott walesi NATO-csúcson 
a résztvevők megállapodtak egy készenléti akciótervben (Readiness Action Plan, 
RAP), amelynek lényege, hogy gyorsan és határozottan kell fellépni a délről és kelet-
ről érkező fenyegetésekkel szemben. A cél főleg a közép- és kelet-európai országok 
biztonsági helyzetének a megszilárdítása, illetve a lehetséges konfliktusok megaka-
dályozása. A 2016 júliusában tartott varsói csúcson a tagországok a védelmet és 
elrettentést célzó további szükséges intézkedésekről egyeztek meg, s az ott hozott 
döntések belekerültek a lett védelmi stratégiába is. A készenléti akciótervnek két fő 
elemét a biztosítási és az adaptációs intézkedések jelentik, amelyek többek között 
a következőket tartalmazzák:

Biztosító (megerősítő) intézkedések:
• A Baltikumban járőröző vadászgépek számának 4-ről 16-ra növelése. (A ma-

gyar légierő gépei az akcióterv alapján 2015 szeptemberétől négy hónapon 
át járőröztek a térségben.)

• A tengeri, légi és szárazföldi aktivitás növelése.
• Szárazföldi és légi csapatok vezénylése az érintett térségekbe.
• Megnövelt haditengerészeti járőrtevékenység a Balti-, a Fekete- és a Föld-

közi-tengeren.
Adaptációs intézkedések:
• A NATO reagáló erői létszámának 13.000-ről 30.000 főre emelése.
• Ötezer fős Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi Műveleti Erő (VJTF) 

létrehozása a gyorsreagálású erőkön (NRF) belül.
• A NATO gyorsreagálású erői bevethetőségének akár 48–72 órán belülire 

csökkentése 2016-ra.

http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani, koncepcijas/2011_EN_ND.ashx
http://www.mod.gov.lv/~/media/AM/Par_aizsardzibas_nozari/Plani, koncepcijas/2011_EN_ND.ashx
http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2017/01/Latvia-national-defence-concept-2016-en.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_119353.htm
http://kki.hu/assets/upload/21_KKI-elemzes_NATO_Wagner_Ugresdy_Neemeth20160705_.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm
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• A megfelelő infrastruktúra kiépítése, hogy az erősítés minél hamarabb eljus-
son a keleti szövetségesekhez.

• A kollektív védelmet és a válságkezelést fókuszba helyező hadgyakorlatok 
rendezése.

Biztonsági kihívások

A hibrid hadviselés kockázata már a 2012-es dokumentumban is megjelent, 
a 2016-osban viszont sokkal bővebben írtak róla. Ezt a fajta háborúskodást 
jól megfogalmazza a Hadtudomány egyik száma: „…a hibrid hadviselés az 

irreguláris hadviselés legfontosabb szemléletét alkalmazza, és mivel megnöve-
kedett a lakosság befolyásolásának szerepe, a hibrid hadviselést alkalmazó felek 
közvetlen katonai beavatkozás helyett indirekt módszerek alkalmazására helyezik a 
hangsúlyt, kiszélesítik a háború aspektusait[,] és a technológiai aspektusokon túl a 
kulturális aspektusoknak is jelentős szerepet szánnak.”

A veszély tehát abból adódik, hogy mindez nehezen helyezhető el a hagyományos 
értelemben vett hadviselés kontextusába, és az ellenfél ún. indirekt módszereket 
alkalmaz. Az államhatalom ellen bevethető legkedveltebb stratégia a rendszer ron-
gálása, ami a gazdaság vagy a társadalmi rend destabilizálását és az államhatalom 
legitimitásának a gyengítését (bizonyos esetekben a hatalom leváltását) jelenti. Le-
egyszerűsítve: a cél a káosz megteremtése, illetve fenntartása.

Az előbb idézett, a hibrid hadviselésről szóló tanulmány példaként említi a Krím 
félsziget elcsatolását, amely három hét alatt zajlott le, miközben az azonosítha-
tó erők nem lépték át a határt, helyettük az azonosító nélküli különleges erők és 
pszichológiai hadviselést folytató csapatok vettek részt a műveletben. A hibrid had-
viselés irreguláris részéhez tartozik a gazdasági, technológiai és kulturális aspektus, 
amelyek elemei a hírszerzés mellett többek között a hekkertámadások, a propa-
ganda, illetve a hamis információk terjesztése vagy a megfélemlítés. Ezek lehetővé 
teszik, hogy jóformán észrevétlenül lehessen feszültséget kelteni, és így a megfelelő 
védelem nélkül a lakosság könnyedén manipulálható, továbbá az infrastruktúra és 
az államigazgatás is sebezhetővé válik.

Az egyik veszélyfaktor, amely Ukrajnában is a konfliktus egyik fő katalizátora-
ként működött, az orosz kisebbség és a nem oroszok közti viszony megromlása. 
A lett statisztikai hivatal adatai szerint Lettország kb. 1,9 millió fős lakosságának 
25,8 százalékát teszi ki az orosz kisebbség (2015-ös adat), akik főleg Riga környé-
kén és az ország keleti részén élnek. Az orosz lakosság zöme a szovjet időkben 
került oda, majd a Szovjetunió szétbomlása után is ott maradt, de csak egy nagyon 
kis részük tudott beilleszkedni a lett társadalomba – így az ország lakosságának kb. 
egynegyede nem rendelkezik lett állampolgársággal. A lett többség és az orosz ki-
sebbség politikai világlátása még mindig távol áll egymástól, s ennek a fő oka, hogy 
a két fél kapcsolata a történelmi sérelmek miatt ma is feszültségekkel terhelt – de 
még nem eszkalálódott komoly tettlegességig a társadalmi ellentét. A nézetkülönb-
séget az is növeli, hogy az oroszok nem a lett, hanem az orosz nyelvű média alapján 

http://real.mtak.hu/29824/1/2015_3_4_5.pdf
http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/nr_04_latvia_2016_statistics_in_brief_16_00_en.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jobs.2016.2.issue-2/jobs-2016-0045/jobs-2016-0045.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jobs.2016.2.issue-2/jobs-2016-0045/jobs-2016-0045.pdf
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tájékozódnak, és Rostoks és Vanaga negatívumként említette, hogy Moszkva az 
általa finanszírozott nem kormányzati szervezeteken keresztül is igyekszik növelni 
a befolyását (bár erről megoszlanak a vélemények). Ez a fajta befolyásszerzés az 
ún. soft power influence, és a hibrid hadviselés egyik elemének tekinthető. Erre a 
problémára hívta fel a figyelmet Andrew Radin, a Rand Corporation egyik kutatója 
is a „Hybrid Warfare in the Baltics” című tanulmányában, aki az orosz kisebbség 
integrációjának a fontosságát taglalta, s olyan megoldásokat javasolt, mint például 
a jogok bővítése, az orosz nyelv hivatalos nyelvvé tétele.

Érdemes megemlíteni a Rostoks és Vanaga által írt tanulmányban is hivatkozott 
felmérést, amely azt vizsgálta, hogy a lettek és a lettországi oroszok milyen külpo-
litikai orientációt támogatnak.

1. ábra
A közvélemény által Lettország döntéshozóinak javasolt külpolitikai irányok

(A lettül és az oroszul beszélők véleménye)

Kék: a lettek által javasolt nyugati orientáció; piros: a lettek keleti orientációra vonatkozó javaslata;
zöld: az oroszul beszélők által preferált nyugati orientáció; lila: az oroszul beszélőknek a keleti ori-
entáció erősítésére vonatkozó véleménye.

Szemmel látható a különbség a lett és az orosz anyanyelvűek véleménye között, 
abban azonban mégis egyezés mutatkozik, hogy 2014 és 2016 között a megkérde-
zettek többsége számára csökkent a nyugati (NATO-, EU-) orientáció vonzereje, míg 
a keletié (Oroszországé) nőtt.

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1577/RAND_RR1577.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jobs.2016.2.issue-2/jobs-2016-0045/jobs-2016-0045.pdf
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A térségben gyakori, nagy létszámmal zajló orosz hadgyakorlatok fenyegetőnek 
tűnnek a lettek számára, akárcsak a térségben állomásozó orosz csapatok, amelyek 
túlsúlyban vannak a helyi és a NATO-erőkkel szemben. A 2017. szeptember 14. és 
20. között megtartott „Zapad [Nyugat] 2017” nevezetű orosz–belorusz hadgyakor-
lattal kapcsolatban a NATO-tagok közül Lettország is aggodalmát fejezte ki, mert a 
lettek szerint az esemény forgatókönyve nem a védelemre, hanem az agresszióra 
fókuszált. Az erődemonstráción hivatalosan együttesen 12.700 orosz és belorusz 
katona vett részt, de egyes források szerint a teljes létszámuk elérte a százezret is, 
ám ezt az állítást az orosz vezetés cáfolta.

További kihívást jelent Lettország számára a kibertér biztonságának 
megteremtése és fenntartása, ami az utóbbi évtizedekben rohamosan felértéke-
lődött a technológiai újítások következtében, hiszen jelentősen megszaporodtak a 
kibertámadások, amelyekkel gyakorlatilag emberveszteség nélkül is rendkívül ko-
moly károkat lehet okozni egy országnak. Nem véletlen, hogy egy, a kritikus civil 
vagy katonai infrastruktúrára fenyegetést jelentő hekkertámadás is életbe léptetheti 
a washingtoni szerződés kollektív védelemre vonatkozó V. cikkelyét, így az hábo-
rús cselekménynek minősül. Lettország kibervédelmi stratégiája kitér a témával 
kapcsolatos valamennyi aspektusra, de megjegyzi azt is, hogy az ország nem ren-
delkezik elegendő forrással, és a kibervédelme sem eléggé szervezett ahhoz, hogy 
azonnali és hatékony lépéseket foganatosítson egy kiterjedt és tartós kibertámadás 
esetén. E területen is felértékelődik a NATO-partnerországokkal való együttműkö-
dés, s ennek köszönhető, hogy Lettország az egyik alapító tagja a NATO 2008 óta 
működő Kibervédelmi Kiválóság Központjának, amelynek székhelye Tallinn. 2017 
novembere végén tartottak egy többnapos, nagyszabású kibervédelmi gyakorlatot 
a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság (Allied Command Transformation, ACT) 
rendezésében, amelyben 25 NATO-tagállam és partnerország 700 szakértője vett 
részt. A „Cyber Coalition [Kiberkoalíció] 2017” elnevezésű gyakorlat célja az volt, 
hogy nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt erősítsék az együttműködést és a 
kibertámadások elhárítását.

ÖSSZEGZÉS

A megnövekedett NATO-jelenlét, a 2016-os Állami védelmi koncepció, illetve 
az előrehozott költségvetési bővítés alapján nyugodtan kijelenthető, hogy 
a lett biztonságpolitika jelentős fordulatot vett a 2014-es ukrajnai válság 

eszkalálódását követően. Az azt megelőző időkben a nemzetközi biztonsági kör-
nyezet stabilitását fenyegető veszélyek Lettországtól viszonylag távol jelentkeztek, 
legalábbis mai szemmel nézve. Bár az orosz kisebbség kérdése mindig is proble-
matikusnak bizonyult a döntéshozók számára, végleges és mindkét fél számára 
kielégítő megoldások máig sem születtek azzal kapcsolatban. Az ukrajnai konflik-
tus megjelenésének a körülményei azonban ráébresztették a lett vezetést arra, hogy 
nagyon is fontos foglalkoznia a kérdéssel. Ahogy azt a szakértők is jelezték, a hibrid 

http://hu.euronews.com/2017/09/15/zapad-2017---kisokos-az-orosz-feherorosz-hadgyakorlathoz
http://hu.euronews.com/2017/09/15/zapad-2017---kisokos-az-orosz-feherorosz-hadgyakorlathoz
https://www.baltictimes.com/scenario_of_zapad_drills_was_oriented_towards_aggression__not_defense/
https://ukdefencejournal.org.uk/nato-working-on-cyber-attack-trigger-for-article-5/
https://ukdefencejournal.org.uk/nato-working-on-cyber-attack-trigger-for-article-5/
https://www.unodc.org/res/cld/lessons-learned/lva/cyber_security_strategy_of_latvia_2014-2018_html/Cyber_Security_Strategy_of_Latvia.pdf
https://ccdcoe.org/latvian-minister-defence-briefed-cyber-security.html
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háborús technikáknak egyik eszköze az, hogy feszültséget szítanak a társadalmon 
belül, és erre a lettországi orosz kisebbségéhez hasonló megoldatlan problémák 
kiváló lehetőséget is kínálnak, ezért fontos, hogy azokat megfelelően, lehetőleg ide-
jében kezeljék.

Lettországnak mint NATO-tagnak már az Európát ért sorozatos támadások 
előtt is a céljai között szerepelt a terrorizmus elleni harc, a haderőfejlesztés és a 
szövetséggel való szorosabb együttműködés. Az utóbbi kettő 2014-től élvez prio-
ritást; különösen az ukrán válság következtében megváltozott európai biztonsági 
környezet hatására döntöttek a védelmi kapacitásoknak a tervezettnél nagyobb 
arányú bővítése mellett. Bár a NATO-tagság sokáig elegendő biztosíték volt a let-
tek számára az állam szuverenitásának, illetve területi integritásának a védelmét 
illetően, egyre inkább szorgalmazták a szövetség tagjainak a Balti-térségben való 
katonai jelenlétét, továbbá gyorsabb ütemben növelték a katonai kiadásokat.

Mindent egybevetve, Lettország biztonság- és védelempolitikája lényegesen ja-
vult 2014 óta, de ahogyan arra más szerzők is rávilágítottak, továbbra is több „lyuk 
tátong” az ország védelmi rendszerén. Ilyen például a kibervédelmi kapacitások hiá-
nya, a társadalmi problémák okozta feszültség, illetve a hibrid háborús fenyegetéssel 
szembeni fellépés nehézsége. Azonban már láthatók olyan kezdeményezések, 
amelyek e problémákat fokozatosan orvosolni tudják, és Lettország mindehhez a 
szövetségesei támogatását élvezi. Kis országként ez különösen fontos számára, és 
többek között ez ösztönzi a további regionális szintű együttműködések elmélyítésé-
re. Ez a trend várhatóan folytatódik, és később új elemekkel fog bővülni.


