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Rácz András                                 Európai uniós szankciók Belarusz ellen

Bevezetés1

Az Európai Unió külügyminisztereinek 2011. január 31-i ülésén a Belarusz 
Köztársasággal szembeni szankciók bevezetését határozták el, válaszul arra, hogy 
az országban a 2010. december 19-én tartott, előrehozott elnökválasztást követő 

ellenzéki tiltakozásokat brutálisan leverték. A döntés2 értelmében 158 olyan belorusz 
politikai vezető és állami hivatalnok beutazási tilalmát rendelték el, akik részt vettek a 
tüntetéseket követő megtorláshullámban. A beutazási tilalom Aljakszandr Lukasenka3 
elnökre is kiterjed. Emellett befagyasztották az érintett tisztviselőknek az Európai Unió 
területén tartott bankszámláit is.

Az uniós döntéssel párhuzamosan az Egyesült Államok is szankciókat vezetett be 
Belarusz ellen:4 jelentősen kiterjesztették a 2006 óta meglévő beutazási tilalmi listát, 
további bankbetéteket fagyasztottak be, és megtiltották az amerikai cégek és magánsze-
mélyek üzletkötését több, nyugati exportra termelő belorusz vállalattal.

A döntés közvetlen oka a 2010. december 19-én tartott belorusz elnökválasztás volt, 
melyet – az elmúlt másfél évtizedhez hasonlóan – ismét Lukasenka elnök nyert meg, újra 
csak erősen antidemokratikus körülmények között. Mivel az elnök a hivatalos adatok 
szerint a szavazatok 79,6%-át szerezte meg, nem volt szükség második fordulóra. Az erő-
sen széttagolt ellenzék (összesen) kilenc jelöltje közül még Andrej Szannyikov szerepelt 
a legjobban, hivatalos adatok szerint 2,56%-os eredményt ért el. Az ellenzéki jelöltekre 
leadott szavazatok valós száma ennél nyilvánvalóan jóval magasabb volt, hiszen a 9,8 
milliós országban több induló is össze tudott gyűjteni százezernél több ajánló aláírást: a 
legtöbbet, majdnem kétszázezret Uladzimir Nyekljajev, de Szannyikovnak is százötven-
ezer fölött sikerült. Ha elfogadjuk, hogy az aláírásával egy adott jelöltet aktívan támogató 
választó az ő biztos szavazójának számít, akkor a támogató aláírások alapján – az ösz-
szesen 7,1 millió választópolgárral számolva – csupán Nyekljajevnek majdnem 3%-os 
eredményt kellett volna elérnie, 100%-os részvétel esetén. Mivel ilyen arányú megjelenés 
soha nincs, a főbb ellenzéki jelöltek valós százalékos eredményének ennél is magasabb-
nak kellett volna lennie.

A választás előtt és alatt történt csalások miatt az ellenzéki erők rögtön a választás 
éjszakáján – belorusz léptékkel mérve – meglepően nagy létszámú, közel ötvenezres til-
takozó nagygyűlést tartottak Minszkben. A tiltakozás során néhány tucatnyi tüntető be 
tudott hatolni a kormány épületébe, amelyet a rendőrség máig tisztázatlan okokból nem 

1 A szerző köszönetet mond a Volkswagen Stiftung „European Foreign and Security Policy 
Studies” programjának, amiért támogatásával lehetővé tette a jelen cikk elkészüléséhez szükséges 
háttérkutatásokat.

2 Az uniós szankciókat elrendelő dokumentumot lásd:  „Council Conclusions on Belarus”. Council 
of the European Union, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/119038.pdf, 2011. január 31.

3 A cikkben szereplő belorusz személynevek belorusz kiejtés alapján kerülnek átírásra.
4 Az amerikai szankciókról szóló döntést lásd: „Statement on Belarus Sanctions”. America.gov, http://

www.america.gov/st/texttrans-english/2011/January/20110131164456su0.4855267.html?CP.rss=true, 
2011. január 31.

2011. február 2.            3



Rácz András                                 Európai uniós szankciók Belarusz ellen

           MKI-elemzések   4

védett megfelelően. Erre támadásba lendültek a tér szélén felsorakozott rendőrök és ka-
tonák, és – az elmúlt 2-3 év visszafogott hatósági fellépéseire rácáfolva – szétverték az 
egész tüntetést.

Az egyik ellenzéki elnökjelöltet, Nyekljajevet a szó legszorosabb értelmében 
eszméletlenre verték még azelőtt, hogy odaérhetett volna tüntetésre, további négy 
ellenzéki vezetőt, számos újságírót és hatszáznál is több tüntetőt pedig letartóztattak. 
Egyes lapinformációk szerint5 a demonstrációt a közelből figyelő magyar nagykövet is 
könnyebben megsebesült, ám ezt később hivatalosan cáfolták.

Ráadásul a letartóztatottak némelyikével hetekig (!) nem találkozhattak sem a család-
tagok, sem az ügyvédek; a hatóságok eleinte még arról sem adtak információt, hol tartják 
fogva őket. Felröppentek meg nem erősített hírek halálesetekről is, ami tovább növelte a 
kétségbeesést. Mostanra azonban tudni lehet, hogy a rendőri fellépés nem követelt halálos 
áldozatot (eltérően a 2006-os választást követő ellenzéki megmozdulások szétverésétől, 
amikor egy tüntető életét vesztette).

A letartóztatottak többsége 10–15 napos fogva tartás után szabadult, ám jelen elemzés 
lezárásának idején még több tucatnyi ember van börtönben – köztük három ellenzéki 
elnökjelölt is. Azért csak három, mert a továbbra is súlyos állapotban lévő Nyekljajevet 
január 29-én, a börtönből kiengedve házi őrizetbe helyezték – gyaníthatóan egyébként 
azért, hogy a január 31-én esedékes uniós döntés előtt egy kicsit javítsanak még a rezsim 
megítélésén. A belorusz rendőrség jelenleg 31 fő ellen készül vádat emelni, beleértve a 
négy ellenzéki elnökjelöltet is. Ha elítélik őket, a hatályos törvények szerint akár tizenöt 
év szabadságvesztést is kiszabhatnak rájuk.

Háttér: az orosz–Belorusz kapcsolatok…

A belorusz hatóságok magatartásának megértéséhez fontos figyelembe venni 
az orosz–belorusz viszony változásait. Moszkva és Minszk kapcsolata – a ki-
lencvenes évektől eltérően – mára közel sem nevezhető problémamentesnek. 

Lényegében állandóak a viták a belorusz területen át Európába szállított orosz olaj és gáz 
tranzittarifájáról, a vámokról és persze a Belarusznak szállított energiahordozók áráról is.

A kilencvenes évek második felének „belorusz gazdasági csodája” lényegében kizá-
rólag azért jöhetett létre, mert az ország roppant kedvezményes áron kapott olajat és gázt 
Oroszországtól. Ezt részben immár piaci áron reexportálták, részben pedig fenn tudták 
tartani vele a szovjet időket idéző ipart: így a teljes foglalkoztatottságot, a széles körű 
szociális biztonságot stb. Akkoriban az ország évi tíz százalék körüli GDP-növekedést 
produkált. Ezzel párhuzamosan, néhány évig napirenden volt a két ország egyesítése is 
valamilyen közös állam formájában.

A putyini időszakban azonban megváltozott a viszony. Az egyesítés lekerült a 
napirendről, Oroszország pedig igyekezett növelni az energia eladásából származó 
bevételeit, ami kiterjedt a tranzitpozíciója tudatában egyre kevésbé lojális Belaruszra 

5 „Controversy over Alleged Attack on EU Ambassador in Belarus”. EU Observer, http://euobserver.
com/891/31689, 2011. január 24.
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is. A fordulópont a 2006-os elnökválasztás volt, ezt követően ugyanis Moszkva a 
Lukasenkának nyújtott politikai támogatás egyfajta ellenértékeként radikálisan emelni 
szándékozott a Minszknek szállított energiahordozók árát. Ez azzal fenyegette a belorusz 
rendszert, hogy elveszhet az elnök erős társadalmi támogatottságát adó szociális biztonság. 
A vita a 2006–2007 fordulóján lezajlott orosz–belorusz „gázháborúban” csúcsosodott ki. 
A megoldás egy olyan, 2011-ig érvényes egyezmény lett, amely előírta, hogy a gázár 
csak fokozatosan emelkedhet, ráadásul Moszkva még a gáz tranzitdíjának emelésébe is 
belement. Cserében Minszk vállalta, hogy 2010 végére – szintén fokozatosan – eladja 
a Gazpromnak a tranzitvezetéket ellenőrző, stratégiai fontosságú belorusz vállalat, a 
Beltranszgaz részvényeinek 50%-át.

Az erősödő orosz nyomásra válaszul, Lukasenka 2007-ben meghirdette a fokozatos 
nyugati nyitás politikáját. Minszk igyekezett erősíteni külkereskedelmi kapcsolatait 
az Európai Unió államaival, a privatizáció beindításával próbált minél több külföldi 
befektetőt vonzani az országba, hogy így kompenzálja az emelkedő energiaárak miatti 
veszteségeket. Ez csak részben sikerült, s a belorusz államadósság gyors ütemben nőtt. 
A javuló európai kapcsolatoknak köszönhetően Belarusz jelentős nyugati hiteleket is 
kapott, többek között egy, összesen 3,46 milliárd dolláros IMF-kölcsönt és egy 200 millió 
dolláros, hosszú lejáratú hitelt a Világbanktól.

Az Európai Unióval meglévő kapcsolatok javításának szándéka komoly moderáló 
hatást gyakorolt a minszki vezetésre: enyhült az ellenzékiekkel szembeni elnyomás, ki-
engedték a politikai foglyokat stb. Ráadásul a másik oldal együttműködési hajlandósága 
is megnőtt a 2008. augusztusi grúz háborút követően. A grúziai eseményekre ugyanis 
az Európai Unió az Oroszországgal való közvetlen politikai konfrontáció helyett a keleti 
szomszédságpolitika erősítésével reagált. Így kerülhetett be Belarusz a Keleti Partnerség 
programba is, annak ellenére, hogy a mai napig nem ratifikálták az EU és Belarusz között 
a partnerségi és együttműködési megállapodást.

A 2010-es esztendőben korábban soha nem látott mélypontra süllyedt az orosz–belorusz 
viszony. A Gazpromhoz kötődő orosz NTV televízió több részes, erősen kompromit-
táló filmsorozatot vetített Lukasenkáról, rendszeresek voltak az összezördülések és az 
éles hangú nyilatkozatok mindkét oldalról. Dmitrij Medvegyev elnök nyilatkozataiban 
és saját blogjában is többször a legkeményebb szavakat használta a belorusz elnökkel 
kapcsolatban. A viszonyt tovább súlyosbította a Vlagyimir Putyin miniszterelnök és 
Lukasenka közti erős személyes ellenszenv is. Számos orosz elemző nyíltan arról beszélt, 
hogy Moszkva már nem tekinti Lukasenkát partnernek, és a megdöntésére törekszik. Ezt 
látszott alátámasztani az is, hogy több ellenzéki jelölt programjában is hangsúlyosan sze-
repelt az Oroszországgal fennálló viszony rendezése.

De ami a legfontosabb: nem lehetett tudni, mi lesz azután, hogy (a 2011-ig érvényes 
gázármegállapodás értelmében) 2010. december 31-ével véget ért a kedvezményes ár-
szabás. Az eredeti szövegben csak az szerepelt, hogy 2011-től Belarusz „teljes európai 
árat” fizet a gázért, ám ennek összegét nem határozták meg pontosan. Nyáron sor került 
egy újabb, rövid „gázháborúra” is,6 ám a jövendő gázár kérdésére az sem adott választ. 
Főképp ez volt az oka, hogy Lukasenka előrehozta az alkotmány szerint valamikor 2011. 

6 Rácz András: „Genie in the Tube. New Turn in the Russia-Belarus Gas Conflict”. MKI Gyorselemzések, 
No. 10. (2010). http://www.hiia.hu/index.php?menu=26&gyors=2044, 2010. június 24.
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január-februárjában esedékes elnökválasztást december 19-re. Még azelőtt akarta ugyanis 
megerősíteni a hatalmát, hogy esetleg törésig feszülne a viszony Moszkvával.

A romló orosz kapcsolatok miatt a belorusz vezetés rákényszerült, hogy egyre több 
engedményt tegyen az EU-nak. Meglepően demokratikusan zajlott le a választás során a 
jelöltállítási folyamat, szabadon kampányolhattak az ellenzéki jelöltek, az elnök még olyan 
nyilatkozatot is tett, hogy Belaruszban „szuperdemokrácia lesz”, ha az EU azt akarja.

…és a decemberi kettős fordulat

A hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben, a háttérben természetesen mindvégig foly-
tak az orosz–belorusz tárgyalások a 2010 vége utáni gáz- és olajárakról. Ezekről 
a megbeszélésekről kevés információ látott napvilágot, inkább csak a két ország 

vezetőinek gyakori találkozóiból lehetett sejteni, hogy a kapcsolatok azért nem szakadtak 
meg teljesen.

Végül alig tíz nappal az elnökválasztás előtt, december 9-én megszületett az a 
megállapodáscsomag, amely átmenetileg rendezte Moszkva és Minszk viszonyát. 
Megegyeztek többek közt az olaj és olajszármazékok vámjáról (az előbbi vámmentes lesz, 
az utóbbira Oroszország továbbra is exportvámot vet ki, de csak a belorusz külső határon, 
a vámbevételeket pedig Belarusz átadja Oroszországnak), aláírtak egy egyezményt a két 
ország közötti hadiipari együttműködésről, és – Kazahsztánnal együtt – megállapodtak, 
hogy 2012-től egységes gazdasági térséget hoznak létre az eddigi vámunióból. Ezek után 
a Gazrpom bejelentette, hogy nem tart attól, hogy változtatnia kellene a Belarusszal kötött 
szállítási megállapodáson – ezzel ugyan meg nem oldották a jövendő gázárak kérdését, de 
kényelmesen elnapolták azt a választások utánra.

Az orosz magatartás változása mögött az a motiváció húzódhatott meg, hogy a 
közelgő elnökválasztás Moszkvát is lépéskényszerbe hozta. Ha támogatják Lukasenkót 
– mint ahogy végül tették –, akkor a választási győzelem után ugyanúgy meg lehet majd 
állapodni vele, mint már annyiszor korábban, hiszen a belorusz gazdaságnak az orosz 
energiaimporttól való függése megmarad. Ha ellenben „elengedték volna a kezét”, akkor 
nem lehetett volna kizárni a rezsim esetleges összeomlását vagy valamiféle rezsimen 
belüli cserét – Belarusz nyugati irányú fordulata pedig Moszkvának sem érdeke. Egy 
nyugatosabb vezető hatalomra kerülésénél a Lukasenkóval meglévő (nem túl szívélyes, de 
kezelhető) viszony egyértelműen kedvezőbb Oroszországnak. Arról nem is beszélve, hogy 
a demokratikus erők széttagoltsága miatt nem volt a porondon egy olyan, többé-kevésbé 
egységesen támogatott ellenzéki jelölt, mint a 2006-os elnökválasztáson Aljakszandr 
Milinkievics volt. Ezen a ponton Lukasenka moszkvai támogatottságát erősítette a 
komolyan vehető alternatíva hiánya is.

A orosz viszonyban beállt fordulatnak köszönhetően a Lukasenka-rezsim már meg-
engedhette magának, hogy – rácáfolva a 2010 őszén tanúsított engedékeny magatartásra – a 
választásokat követő tiltakozásokat a fentebb ismertetett keménységgel verje le. A ha-
tósági szigor később sem enyhült, noha Catherine Ashton és Hillary Clinton már 2010. 
december 23-án közös nyilatkozatban ítélte el az eseményeket és szólította fel Minszket 
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a politikai foglyok szabadon engedésére. Mindezek mellett Belarusz – az EBESZ-nek a 
választásokkal szemben megfogalmazott kritikáira adott válaszul – nem engedélyezte az 
országban működő EBESZ-misszió mandátumának meghosszabbítását.

Az Ashton–Clinton-nyilatkozat mellett Minszk a diplomáciai és az informális csa-
tornákon is több figyelmeztetést kapott arról, hogy a téli munkaszünet vége után a 
belorusz helyzet az EU napirendjére fog kerülni, és ha nem változtat magatartásán, akkor 
Minszknek szankciókra kell számítania. Lukasenka viszont láthatóan bízott a választók és 
Moszkva által is megerősített hatalmában, és nem engedett. Lengyelország egy december 
30-án küldött figyelmeztetést követően, 2011. január 18-án egyoldalúan beutazási tilalmat 
léptetett életbe több mint száz belorusz állami vezető és tisztviselő ellen. Több európai 
ország, így Németország, Litvánia és Svédország is jelezte, hogy elvben támogatják a 
lengyel lépést, ám kivárják az egységes uniós álláspontot. Mivel a belorusz magatartás 
nem változott, már nem volt meglepő a szankciók bevezetéséről szóló január 31-i uniós és 
amerikai döntés.

a szankciók várHató Hatásai

Azonban azt fontos látni, hogy önmagában sem a beutazási tilalom, sem a bankbe-
tétek befagyasztása nem lesz képes érdemben változtatni a Lukasenka-rezsimnek 
a politikai foglyokkal kapcsolatos magatartásán. Mindkét típusú szankciót al-

kalmazták már a kétezres években – sőt, 2006-tól nagyobb léptékben is –, de érdemi 
kényszerítő hatásuk nem volt. Még a GSP-kedvezmények százmillió dolláros nagyságren-
dű kárt okozó 2007-es felfüggesztése sem tudott eredményt elérni.

Az utazási korlátozások leginkább magánéleti kényelmetlenséget okoznak a belorusz 
vezetésnek – a presztízsveszteséggel ugyanis, úgy tűnik, pillanatnyilag nem foglalkoz-
nak. A tapasztalat azt mutatja, hogy mivel bizonyos szintű államközi kapcsolattartás 
mindenképpen szükséges, ahhoz vagy alsóbb beosztású belorusz tisztviselők utaznak ki, 
vagy az uniós diplomaták mennek majd Belaruszba. Hasonló a helyzet a bankbetétek 
befagyasztásával is: mivel volt már ilyen, a lépés valószínűleg senkit sem ért megle-
petéséként a belorusz vezetők közül, és külföldön tartott pénzeiket feltehetően időben 
biztonságba helyezték. Összességében azt lehet mondani, hogy a mostani szankciókkal a 
belorusz vezetés még együtt tud élni, azok nem okoznak számára vállalhatatlanul súlyos 
károkat.

Ráadásul az országnak az Európai Uniótól történő elszigetelésével az EU akaratlanul 
is még inkább Moszkvához közelíti Belaruszt, illetve a belorusz politikai vezetést. Ez 
annak ellenére is igaz, hogy az EU értekezletén a szankciók elrendelésével párhuzamosan 
arról is döntés született, hogy az Unió erősíteni kívánja kapcsolatait a belorusz civil társa-
dalommal és a demokratikus erőkkel.



„mi a teendő?”

Mint arra több szakértő is rámutatott, a Lukasenka-rendszer valódi sebezhető 
pontja a gazdaság. Ha az EU hatékony szankciókat akar Belarusz ellen bevezetni, 
akkor a gazdasági területre kell koncentrálnia. Fontos látni ugyanis, hogy az 

orosz–belorusz viszony javulása ellenére, a belorusz gazdaság jelenlegi szerkezete és 
működése fenntarthatatlan, és a stabilitás megőrzéséhez egyre növekvő mértékben van 
szükség külső források bevonására. Márpedig a viszonylagos létbiztonság adja az egész 
rendszer belső legitimációját, megőrzése tehát Lukasenka elsődleges érdeke.

Ha tehát az Európai Unió erős gazdasági szankciókat vezetne be Belarusszal szemben 
(pl. a meglévő hitelek folyósításának felfüggesztése, az EU-ba irányuló belorusz export 
adminisztratív eszközökkel történő korlátozása stb.), a rezsimnek két választása maradna 
a gyors bevételkiesés kompenzálására. Az egyik, hogy még inkább Moszkvához 
fordul támogatásért, ez azonban azzal járna, hogy tovább erősödne az országban az 
orosz politikai és gazdasági befolyás – az a befolyás, amely ellenében Lukasenka a 
szuverenitás megőrzésének jelszavával már a 2007-es nyugati nyitást is meghirdette. 
A Beltranszgazhoz hasonlóan orosz kézbe kerülnének a még megmaradt állami irányítású 
vállalatok, Moszkva szájíze szerint kerülne sor a közös gazdasági térség kialakítására, ha 
pedig Minszk rákényszerülne Abházia és Dél-Oszétia „függetlenségének” elismerésére, 
azzal hosszú időre teljesen elvágná magát a Nyugattól.

A másik lehetőség, hogy Minszk – saját, Oroszországgal szemben (még) meglévő 
szuverenitásának megtartása érdekében – az uniós gazdasági szankciókra válaszul igen 
gyors, lényegében azonnali engedményeket tenne. Súlyos megszorítások esetén ugyan-
is néhány hónapon belül meginoghat a belorusz gazdaság fizetőképessége, ezt pedig a 
rezsim nem engedheti meg magának. Mivel a választás rendben lezajlott, és a politikai 
ellenzék továbbra is rendkívül széttagolt, az ellenzéki vezetők és a politikai foglyok sza-
badon bocsátása már nem jelentene érdemi kockázatot Lukasenka számára. Így Minszk 
alacsony politikai költséggel térhetne vissza a status quo ante-hoz, ahhoz a 2010 végéig 
meglévő állapothoz, amelyben az EU az országot – annak antidemokratikus berendez-
kedése ellenére is – alapvetően partnernek tekinti, gazdaságilag támogatja, segíti a belső 
reformok végrehajtását stb.

Ahhoz, hogy Belaruszt az Unió erre rá tudja venni, először is határozott gazdasági 
kényszerintézkedésekre volna szükség. Másodszor pedig arra, hogy az EU ne higgyen 
a belorusz halogatási, időhúzási kísérleteknek (pl. csak a foglyok egy részét bocsátják 
szabadon stb.). Erős gazdasági szankciókkal megtámogatott, határozott, ám teljesíthető 
követelések megfogalmazása (például a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátása 
és az EBESZ további működésének engedélyezése) és konzekvens képviselete minden 
bizonnyal visszavezethetné az EU–Belarusz kapcsolatokat a 2010 decembere előtti ál-
lapotokhoz. Az akkori helyzet persze távolról sem volt tökéletes, ám mind a mostani 
szituációnál, mind pedig Belarusznak ismételt Oroszország felé való közeledésénél egy-
értelműen kedvezőbb volt.

Az elemzés lezárásának ideje: 2011. február 2.

Rácz András                                 Európai uniós szankciók Belarusz ellen
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