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Katrin Bastian, Roland Götz: Barátok közt?
A német-orosz érdekszövetség
(U nter Freunden? Die deutsch-russische Interessenallianz. Blätter für deutsche 
und  in ternationale  Politik, 2005. május)

Hatvan évvel a második világháború után a német-orosz kapcsolatokat -  leg
alábbis a politikai vezetés szintjén -  nem terhelik nyitott kérdések. Nincsenek 
sem területi (Königsberg-Kalinyingrád), sem etnikai-vallási viták a két fél kö

zött. A kiváló külpolitikai kapcsolatokat még olyan „apróbb" ügyek sem árnyékolják 
be, mint a Németországból a szovjet hadsereg által rabolt műkincsek holléte, vagy az 
egykor Oroszországban éló' német kisebbségek rehabilitálása.

A két ország közötti legfelsőbb szintű kapcsolatokat a legjobban Putyin és Schröder 
szinte bensőséges baráti kapcsolata jeleníti meg. A jó személyes viszony számos ügy el
intézését egyszerűbbé teszi ugyan, de megvan az a hátránya is, hogy ilyen légkörben 
kellemetlenebbé válhat a vitás kérések feszegetése. Érdekes módon e feltűnően szívé
lyes viszony az orosz közvélemény számára egyáltalán nem olyan problematikus, 
mint a német hátországban. A kérdés az, hogy milyen veszélyeket hordozhat magában 
hosszú távon egy engedékeny német Oroszország-politika, mely nem fogalmazza meg 
kellő határozottsággal kifogásait bizonyos orosz fejlődési folyamatokkal kapcsolatban.

A német és orosz fél előszeretettel jellemzi a két ország kapcsolatát „stratégiai partner
ségnek". Sok megfigyelő szerint azonban a jóval prózaibb „érdekszövetség" megjelölés 
találóbb. A két ország érintkezésében a putyini belpolitika aggasztó jelenségei rendszere
sen lemaradnak a napirendről. A vezetők ehelyett a két ország biztonság- és gazdaságpo
litikai célkitűzéseinek azonosságát hangsúlyozzák. Ez sok kérdésben valóban meg is van: 
a Közel-Kelet stabilizálása, az európai béke megőrzése, a terrorizmus és a tömegpusztító 
fegyverek terjedése elleni fellépés, stb. A probléma csupán az, hogy ezek a célkitűzések 
olyannyira általánosak, hogy Németország külpolitikai partnereinek többségével kapcso
latban ugyanígy lehetne rájuk hivatkozni. Ugyanakkor a volt szovjet tagállamok, különö
sen pedig a balti országok esetében korántsem lehet ilyen összhangról beszélni. A német 
külpolitika a balti államokba erőszakkal betelepített orosz lakosság jelenlegi státusát ille
tően nem osztja a Kreml véleményét.

Rendszerint, ha valaki a német Oroszország-politikából a kellően kritikus hozzáállást 
hiányolja az orosz belpolitikában tapasztalható demokratikus deficit nyilvánvaló jelei 
láttán, ellenérvként Németországnak az orosz energiahordozóktól való függését szokták 
felhozni. Ez azonban nem kellően megalapozott indok. A német kőolaj-importnak csu
pán 34, a földgázimportnak pedig 37 százaléka származik Oroszországból. Ennek kiesé
sét, ha zökkenőkkel is, de pótolni lehetne norvég, közel-keleti és afrikai forrásokból. Ar
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ról nem is beszélve, hogy az EU energiaigényének hosszú távú növekedésével az orosz 
kitermelés valószínűleg nem lesz képes lépést tartani.

A gazdasági kapcsolatokat sokkal inkább egy-egy látványos befektetés vagy projekt 
tető alá hozása jellemzi, mint mondjuk a német gazdaságpolitika azon törekvése, hogy 
hathatós orosz közreműködéssel a FÁK országaiban egységes és kiszámítható gazda
sági környezetet biztosítson a német cégek számára. Igazi stratégiai partnerség abban 
az esetben volna lehetséges, ha az orosz külpolitika számára világossá válna, hogy a 
FÁK területén az EU (illetve Németország) és Oroszország nem két befolyási övezetért 
küzdő vetélytárs, hanem a térség stabilitásban és gazdasági kiszámíthatóságában egy
formán érdekelt partner. A fő problémát persze a csecsenföldi orosz politika, valamint 
a FÁK még fennmaradt féldiktatórikus rendszereinek nyílt vagy kevésbé nyílt orosz 
támogatása jelentik.

Az orosz gondolkodás még mindig nem tudott megszabadulni a „nyugati" és 
„orosz" befolyási övezetek sémájától. Ehhez persze hozzájárul az EU „skizofrén" 
Oroszország-politikája is: egyrészt arra törekszik, hogy a demokratikus értékek és gon
dolkodás minél nagyobb „exportja" jusson el Oroszországba. Ugyanakkor az orosz po
litikai elitet -  melynek kisebb-nagyobb szelete saját hatalma meggyengülését várja a 
demokratikus értékek mélyebb beágyazódásától -  még hosszú távon sem kecsegtetik 
EU- és NATO-tagsággal. Az EU vezetői ehelyett megelégszenek azzal, hogy e szerve
zetek és Oroszország kapcsolatának különlegességét hangsúlyozzák, ezzel párhuza
mosan pedig időnként „iskolamesteri" hangnemben kérik számon a demokratikus 
működés hiányosságait. Az ettől eltérő német különutas Oroszország-politika sem 
könnyíti meg a helyzetet.

Mindezek fényében el kell gondolkodni azon, hogy Oroszország további fejlődése 
milyen irányokat vehet. A „voluntarista" és a „kulturalista" felfogás hasonlóan pesszi
mista módon vélekedik a kérdésről. Szerintük a jelcini érával kezdődő 
féldemokratikus közjáték után Putyin hatalomra kerülésével ismét tekintélyuralmi 
irányba mozdultak el a fejlemények, sokak szerint egyenesen visszafordíthatatlan mér
tékben. Velük szemben a „modernizálási elmélet" hívei szerint viszont a régi önkény
uralmi rendszer maradványai a liberális gazdasági élet kialakulásával idővel felszá
molhatók, és érvelésüket dél-kelet-ázsiai példákkal szokták alátámasztani. Sajnos szá
mos negatív ellenpélda is említhető, különösen Afrikában. Az sem zárható ki, hogy a 
gazdasági fejlődés idővel az állami szektor kóros megnövekedésével jár majd. 
A Jukosz esete akár egy ilyen pálya kezdőpontja is lehet.

A legrosszabb lehetőség azonban az „eurazsianizmus" megerősödése. Alexander 
Dugin szellemi mozgalma, mely szlavofil, nyugatellenes és homályos kozmológiai ele
mek ötvözete, egyelőre nem élvez túl széles támogatottságot. Elsősorban a szovjet ha
talmi nosztalgia hívei fogékonyak elméleteire, és ilyenek szép számmal található a kü
lönböző hatalmi szervek működtetői között is. Dugin eurazsianista álláspontját akár
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antiatlantistának is nevezhetjük. Világmegváltó elképzeléseiben az európai kontinen
tális hatalmakkal való együttműködés mellett Kínával és iszlám országokkal is kap
csolatot keresne, és mindezt az atlanti hatalmak ellenében. Németországnak és az EU- 
nak különösen nagy a feleló'ssége abban, hogy megfeleló'en összehangolt külpolitiká
jukkal megakadályozzák Oroszországot egy ilyen irányú fejló'désben.

Joób Kristóf
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