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Manapság a regionalizmus a nemzetközi elméleti kutatások egyik központi 
témája. Sokszor azonban nem is tudjuk, hogy mit érthetünk alatta, hogyan 
kezeljük földrajzilag, politikailag, társadalmi szempontból. Mely országok, 

miért, milyen feltételekkel válnak régióvá? A régió milyen szerepet játszik a világmére-
tű eseményekben? Van-e létjogosultsága egyáltalán?

Európa kapcsán ez a fontos kérdés összetettebben jelenik meg, mivel egyrészt ott van 
az Európai Unió, mint egyedülálló kísérlet egyfajta regionalizmusra, másrészt nem lehet 
azt mondani, hogy Európa egységes, hisz még mindig nemzetállamokról beszélünk.

Európán belül különleges hely a Balti régió, még ha a határai nem is tisztázottak 
pontosan. Egyrészt sokféle fejlettségű és méretű államot fog össze, ráadásul ezek egyi-
ke az EU számára oly fontos Oroszország. Másrészt olyan nagy méretű fejlődést látha-
tunk itt, ami példa lehet más országcsoportoknak is. 

De vajon hogyan alakult ez a régió? Van-e vezető állama, és ha van, az melyik, s mi-
lyen a régió szerkezete? Egyáltalán beszélhetünk-e régióról? Kutatásomban elsősorban 
arra kerestem a választ, hol tart a Balti régió fejlődése. Ezt természetesen több szem-
pontból is lehet vizsgálni, de most elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy miként érhető 
tetten a régió fejlődése a politikai akarat változásában. 

Ehhez először áttekintést nyújtok a regionalizmuselméletekről, mivel ez a mai napig 
ingoványos terület, nincs kialakult terminológiája, ezért szükséges a definiálás.

A kutatás módszertanául a kritikai diskurzus analízis eszközeit választottam. A mód-
szertannal már találkozhattunk társadalmi jelenségek (rasszizmus, információs társa-
dalom) vagy politikai pártok diskurzusának, mintázatainak elemzésekor. A módszer-
tan alapvetően multidiszciplináris, ezért felhasználása más területeken is releváns, 
még ha a nemzetközi kapcsolatokban kevésbé elterjedt is. Ehhez csaknem 500 szöveget 
vizsgáltam meg, és ezek alapján következtettem a régió szerkezetére és szereplőire, és 
igyekszem fölvázolni a régió szerkezetét és fejlődési ívét a 2000 és 2007 közé eső idő-
szakban.
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Régiók és elméletek

Amikor régióról és regionalizmusról beszélünk, és ebben a témában írunk, hamar szembeta-
láljuk magunkat a definiálás kényszerével. A régiónak nincsen egységes értelmezése, sokszor, 
sokféleképpen használják, és ezek ritkán konzekvensek. Régiónak nevezzük Nyugat-Euró-
pát éppúgy, mint Közép-Magyarországot, az Európai Unió kapcsán pedig igencsak jellemző 
a többes jelentés a NUTS régióktól kezdve egészen az EU-ig mint regionális szervezetig.

Először tehát tisztáznunk kell, hogy mit értünk „régió” címszó alatt. Az enciklopé-
diát segítségül híva is eléggé zavaros választ kapunk: „összetett értelmű térbeli egység, 
amely méret és tartalom szerint különböző területeket tartalmazhat.”1 További tisztázásért a 
regionalizmus szakirodalmához fordulva sem találunk egyértelmű magyarázatot.

Egyrészt találkozunk a területi alapú megközelítésekkel, mint például Michelle Pace-
nek a mediterrán régióval foglalkozó munkájában, miszerint a földrajzi megközelítésű 
régió fogalom a földfelszín egy egységes területére vonatkozik, amely valamely vonásá-
ban különbözik a környező területektől, és hozzáteszi, hogy az országok közötti rend-
szeres kapcsolat jellemző a régióra.2

Az államok közötti kapcsolat középpontba kerül az úgynevezett társadalmi konst-
ruktivista megközelítésben is. Itt a régió (és minden más társadalmi jelenség) konstruált 
volta a lényeg, azaz számukra a földrajzi közelség nem kritérium. Sokszor emlegetett 
példák Franciaország és az észak-afrikai frankofón országok egy régióhoz tartozása 
vagy olyan szabadkereskedelmi egyezmények, mint amilyen az Egyesült Államok és 
Izrael között létezik.3 Véleményem szerint azonban ezek a példák nem meggyőzők, hi-
szen egy tenger igencsak játszhat összekötő szerepet, míg egy egyezmény nem jelenthet 
feltétlenül régiót vagy annak kezdeményét, még ha az újregionalizmus-elméletek egyik 
sarkalatos pontja is a szabadkereskedelmi egyezmények elterjedése.

Érdemes mindenesetre figyelembe venni a társadalmi konstruktivisták eredményei 
nyomán azt, hogy a világ dinamikus közeg, és ezért a pillanatnyi percepciónak és a 
közös megegyezésnek igenis van szerepe a társadalmi valóságok alakításában. Itt meg-
kérdőjelezném azonban, hogy a percepció kikerülheti az adott környezetet, azaz a régió 
esetében a fizikai közelséget, még akkor is, ha az utóbbi évek gyors technikai fejlődésé-
vel könnyebben legyőzhetők a földrajzi akadályok.

Ha meg is állapítjuk, hogy a földrajzi közelség kritérium, a régió kiterjedésének krité-
riumai még mindig kérdésesek. Beleérthetünk-e több országot is, vagy csak országrésze-
ket?4 Logikus megoldás erre, hogy ha megkülönböztetünk régiószinteket: beszélhetünk 
a kontinensnyi méretű makrorégiókról5 és az egész kis területekre kiterjedő mikrorégiókról. 
Ezek alapján e tanulmányban leginkább mezorégióról beszélhetünk, azaz egy kontinen-
sen belül található, de országrészeken és országok felett létező régióról. 

Egy régiót azonban nemcsak kiterjedése, hanem a szervezettsége is meghatároz. 
Egyrészt létének kritériuma lehet bizonyos szervezettségi, kapcsolati szint, másrészt a 
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szerveződés formája is fontos lehet. Beszélhetünk ez alapján „egyenrégiókról” (uniform 
region) és központi régiókról (nodal/focal region).6

Azt állítom tehát, hogy a regionális fejlődés és a régióvá fejlődés fontos feltételei a 
fizikai, földrajzi közelség és a valódi, aktív kapcsolat. Vannak azonban más tényezők 
is, amelyek segíthetnek egy terület régió voltának megítélésében. A földrajztudomány 
maga is megkülönböztet három megközelítési fajtát: a tájképelméletet, a gazdaságikör-
zet-elméletet és a központi helyek elméletét.7

Az első elmélet szerint a természeti környezet (hegyek, folyók, tengerek) a megha-
tározó egy régió kialakulásánál, nem pedig az állam adminisztratív határai, a második 
szerint a gazdasági kapcsolatok a meghatározók, míg a központi helyek elmélete sze-
rint egy-egy központi település körül jöhet létre egy különleges, egyedi társadalmi, 
gazdasági egység. Ez utóbbi jól rímel a központi régió elméletre, de azt is észre kell 
vennünk, hogy az említett három megközelítés között ésszerű átfedés lehetséges, a kü-
lönbség a fő hajtóerőben van. Nem kívánok itt elköteleződni egyik elmélet mellett sem, 
sokkal inkább azt szeretném vizsgálni, hogy például e vonások hogyan érvényesülnek 
a Balti régióban. Az jól látható már most is, hogy a természeti környezet, a közös ten-
ger, mint kapocs, jó alapot adhat, ami persze a gazdasági kapcsolatokat is elősegítheti.  
A központi helyek kérdése első pillantásra talán kevésbé állapítható meg.

A környezet mellett nem elhanyagolható az emberi tényező, azaz a kultúrantropológiai 
megközelítés, az adott területen élő emberek identitása. E megközelítés közelebb áll a 
társadalmi konstruktivista megközelítéshez, és nem állapít meg tiszta határokat egy-egy 
régió meghatározásánál.8 Mindegyik megközelítésben közös azonban, hogy egy terület 
egyfajta homogenitását igyekszik megtalálni, mint a régióformálódás jellemzőjét.

A meglehetősen képlékenynek tűnő elméletekhez segítségül hívhatjuk egy már elismert 
és megkülönböztetett régió tapasztalatait, hogy felvázoljuk a jellemző tulajdonságokat. Az 
északi országokat azért választottam, mert egyértelmű sajátosságokkal – homogenitással 
– bírnak, és egységes régióként kezelik őket. A kiválasztás természetesen önkényes, de 
egyrészt egy európai régió talán több használható paramétert nyújthat, másrészt e régió-
nak igen alapos szakirodalma van. Emellett fontos egyedisége e régiónak az EU-tagok és 
nem EU-tagok egysége. Az mindenesetre világos, hogy hasznos lenne egy a világ régióit 
és regionális fejlődéseit összehasonlító tanulmánynak, de az túlmutat e cikk keretein.

Az északi országok regionális jellemvonásait tanulmányozva leszűrhető az elméleti 
megközelítések kritériumai mellett még néhány tényező, amelyek elősegítik egy régió 
kialakulását. Először is az északi országoknak vannak olyan közös értékeik, mint a 
jóléti állam, a szociáldemokrácia, az egalitarianizmus, az antimilitarizmus9, amelyek 
egyértelműen kötődnek hozzájuk. Másrészt nagyon hatásos közös szervezeteket állí-
tottak föl, amelyek döntéseit ténylegesen kötelezőnek érzik magukra, és amelyek né-
hány északi ország uniós csatlakozása után is jól működnek, tehát van egy világos poli-
tikai akarat is. A politikai kapcsolatok mellett fontos szerepet játszott azonban az északi 
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országok lakói közötti élénk kapcsolat is. Nem hanyagolhatjuk el azonban a történelmi 
környezetet sem, hiszen a hidegháború és az „északi egyensúly” kialakulása nagyban 
elősegítette a közös identitás kialakulását.

A fentiek alapján elmondható, hogy egy régió kialakulásának feltételei:
• a földrajzi közelség;
• a valódi kapcsolatok egyes települések, személyek között;
• a közös értékek megléte;
• a közös és hatékony szervezetek megléte;
• a politikai akarat;
• a megfelelő történelmi környezet.
Tanulmányomban elsősorban a politikai akaratra és a szervezeti hatékonyságra kon-

centrálok. A történelmi környezetet illetően alapos tanulmányok léteznek10, a közös ér-
tékek és személyi szintű kapcsolatok vizsgálata pedig kiterjedt terepmunkát igényelne, 
amely nem fér e tanulmány kereteibe, bár egy iker tanulmány nagyon hasznos lehetne.

Az egyszerűbb fogalmazás kedvéért a köznapi használat szerint használom ebben a 
tanulmányban a „balti államok” megnevezést Észtország, Lettország és Litvánia össze-
foglaló neveként. Ez azonban nem feltétlenül jelent régiós lehatárolást.

A régió fogalmának tisztázása után nem árt áttekinteni a regionalizmuselméleteket, azaz 
egy régió kialakulásáról és fejlődéséről alkotott elméleteket. A regionalizmuselméletek leg-
inkább gazdasági oldalról vizsgálják a régiókat, hiszen talán ez a leginkább nyomon kö-
vethető dinamikus változás, és ennek alapján négy szakaszt különítenek el.11 Az első két 
időszak a első világháború előtti szakasz, amelyet a szabadkereskedelem jellemzett, és a 
két világháború közötti időszak, amelyet az érdekszférák felszabdalása jellemzett. A mai 
regionalizmusok szempontjából sokkal fontosabb a másik két időszak. A második világhá-
ború után beszélhetünk az úgynevezett régi regionalizmusról, amikor a regionális szervező-
déseket meghatározták az érdekszférák, de még inkább a nagyhatalmaktól való függőség 
csökkentése és a szuverenitáshoz való feltétlen ragaszkodás. A új regionalizmus az 1980-as 
évektől jelent meg, amikor nagy számban jelentek meg a szabadkereskedelmi egyezmé-
nyek, amikor az EK/EU fejlődése is új lendületet kapott, és amikor az egyezmények célja 
már inkább a méretből adódó közös haszon kiaknázása volt.12 Az új regionalizmus idősza-
kának lendületet adott a technikai fejlődés és a kétpólusú világrendszer megszűnése is.

Jelenleg tehát az új regionalizmus korszakában élünk, de ez az elmélet sem feltétlenül 
egységes. Ethier a következő feltételekkel jellemzi az újfajta regionális szerveződéseket:

• egy vagy több kis ország is tagjuk, amelyek általában egy nagyobb országhoz 
kötődnek; 

• a kis országok általában jelentős egyoldalú változtatásokat hajtanak végre a tag-
ság érdekében; 

• a liberalizáció folyamata fokozatos, és nincsenek drasztikus lépések; 
• az egyezmények általában egyoldalúak, és inkább a kisebb országokat kötik; 
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• általában mély integrációt és a gazdaságpolitika harmonizációját jelentik; 
• a tagok általában földrajzi szomszédok.13

Ez mind logikusan hangzik, és ha belegondolunk, az Európai Unió például szép 
példája e jellemzőknek, de kérdés, hogy valóban jellemezhető-e ezzel mindegyik mai 
regionalizmus, vagy más fajtája is van az új regionalizmusnak.

A felsoroltakon kívül a Breslin–Hettne–Söderbaum nevével fémjelzett újregionalizmus-
elmélet más tényezőket is figyelembe vesz:

• a régió határai nem feltétlenül tiszták és élesek; 
• az intézményesített regionális rendet nem tartják a régió léte előfeltételének; 
• a régiót és a regionalizmust dinamikus környezetben vizsgálják.14 
Ez az elmélet a szerzők szerint három metateoretikus alapon nyugszik: a világtársa-

dalom-elméleten, a társadalmi konstruktivitáson és az összehasonlító regionális tanul-
mányok hasznán.

Tanulmányomban igyekszem vizsgálni, hogy a Balti régió mennyire felel meg a fenti 
feltételeknek; a dinamikus megközelítést fontosnak látom, de úgy vélem, a regionális szer-
vezetek léte jó indikátora lehet egy régió fejlődésének, ezért ezeket is fontosnak tartom.

Itt jegyzem meg, hogy különbséget kell tennünk regionalizmus (formális integráció) és 
regionalizáció (informális integráció) között.15 Igazából az előbbi inkább jellemző az úgyne-
vezett régi regionalizmusra, az akkori biztonságtörekvésre, az utóbbi pedig inkább már az 
új regionalizmusra, ahol a társadalmi kapcsolatok és a nem kormányzati szervezetek szere-
pe is jelentős. Más szempontból a régi típusú regionalizmust jellemezhetjük úgy is, mint 
integrációs regionalizmus, ahol a kormányzatokat meggyőzik, hogy adják fel szuverenitá-
suk egy részét valamilyen nyereségért cserébe, míg az új típusú inkább behatoló/beavatkozó 
regionalizmus, amelyben előfordul, hogy konszenzus mellőzésével hoznak döntést.16

Hettne és Söderbaum beszél újregionalizmus-elméletükben arról is, hogy az elmélet 
a „régióság” koncepciója köré épül, amely egy régió fejlődésének multidimenzionális, 
dinamikus szemléletét adja.17 Ennek megfelelően bevezetnek egy skálát a „régióság” 
mérésére a leggyengébb kapcsolattól a legfejlettebb formáig, ezek: regionális tér (regional 
space), regionális komplexum (regional complex), regionális társadalom (regional society), re
gionális közösség (regional community) és regionális állam (region state).

Európa és régiói

Az általános elméletek vizsgálata mellett helye van, hogy foglalkozzunk röviden Euró-
pa és a régiók kapcsolatával. 

Az Európai Uniót gyakran emlegetik a regionális szervezetek kiemelkedő példája-
ként, bár egyesek szerint az állandó citálás már a többi szerveződés vizsgálatának ro-
vására megy.



1132009. ősz

Balti régió: a kisállami projekt

A széles körű irodalom alapján három fő jelentést különböztethetünk meg Európa és 
a régiók témakörében. Az egyik a történészek által gyakran használt felosztás, amely 
Észak-, Dél- stb. Európáról beszél. Magyarországon és környező országokban hosszú 
ideje vita tárgya Közép-Európa mibenléte, és ennek nyomán nagy mennyiségű iroda-
lom született Európa régióiról is.18 Ezek az elméletek gyakran alapulnak olyan folya-
matokon, amelyek a középkorban kezdődtek, és ebből következően inkább nemzetek 
feletti vonásokkal rendelkeznek, azaz a régió több államból állhat, de a határai nem 
feltétlenül egyeznek meg az országhatárokkal.19

Másrészt találunk olyan megközelítést is, ahol a régió inkább államokon belüli egy-
ség. Ez jellemző például a mikrotörténelemmel foglalkozókra, de ugyanúgy megtalál-
hatjuk ezeket az egységeket az EU regionális rendszerében, ahol a NUTS II régiók a 
fejlesztési támogatások fő egységei.20

A harmadik a már említett unió, mint a regionális szerveződés egyedi esete megköze-
lítés, ahol az egész EU egy országok feletti és azok határai alapján szerveződő egység. 

Természetesen lehetséges, hogy ezek az értelmezések egymással párhuzamosan lé-
tezzenek, sőt egyfajta hierarchiát is megfigyelhetünk köztük, de éppen ezért tartom 
fontosnak értelmezésem tisztázását.

Az Európai Közösség alapvetően hordozta a föderalizmusra törekvést, Jean Monet 
elképzelése is inkább már nemzetek feletti volt, mint kormányközi, mára pedig be-
vallottan egy mélyebb integráció a cél. Az EU azonban egyre több államból áll, egyre 
nagyobb esélyt adva a célok és eszközök különbözésére, ezért talán természetes, hogy 
létrejöhetnek az unión belül olyan csoportok, amelyek közösen lobbiznak bizonyos cé-
lokért. Ez egyértelműen megtalálható az unióban, bár maga a szervezet inkább az egy-
egy téma köré szerveződő eurorégió rendszert támogatná. Sokkal inkább jellemző, és 
főleg a kisebb államokra, a területi alapú összefogás, ebben sokszor segítenek az előző 
regionális szerveződések „emlékei” (Északi Tanács, Visegrádi Négyek). A témával fog-
lalkozva Thomas kijelenti, hogy az EU bővülése maga után vonhatja annak regionális 
decentralizációját.21 Ez valamilyen szinten természetes folyamat lehet, egy bizonyos 
méreten felül, de az kérdés marad, hogy ez mennyire valósítható meg az unión belül, 
nem fordul-e a szervezet ellen. A Balti régió léte, jellemzői mellett erre a kérdésre is 
választ kerestem kutatásomban.

A balti regionalizmus emlékei

Kutatásom időkerete a 2000 utáni változások, mivel egy erősödő Oroszországgal és a 
stabilizálódó és egyre biztosabban az Európai Unióba tartó Észtországgal, Lettország-
gal, és Litvániával egy új konstelláció jelent meg. A részletes bemutatás mellőzésével 
fontosnak tartok néhány történelmi előzményt kiemelni a régió múltjából.
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Rögtön adódik a területi elnevezés, mi a Baltikum. Bojtár Endre maga is kijelenti, 
hogy a Baltikum jelentése gyakran zavaros, de egyaránt jelent földrajzi, nyelvészeti, et-
nikai és politikai egységeket. Itt a legszélesebb értelemben használom a Baltikum elne-
vezést azon országok kapcsán, amelyek a Balti-tenger mentén helyezkednek el, bár azt 
majd a kutatási eredmények döntik el, hogyan alkalmazható ez a jelenlegi helyzetre.22

A régióság nyomait keresve megtaláljuk a középkorban a Hanza Szövetséget, amelynek 
tipikus városai ott vannak végig a Balti-tenger partján, mint például Gdansk, Tallinn, Riga, 
miközben a betelepülő német polgárság nagy befolyásra tett szert a terület életében.

A tenger északi partján a 14. és 15. században ott találjuk az úgynevezett Kalmár 
Uniót, amely Svédország, Dánia és Norvégia perszonáluniója volt. Svédország a har-
mincéves háború után nyert befolyást finn, észt és lett területek fölött, amit a napóleoni 
háborúkig megtartott, és amit Észtországban ma is a svéd aranykornak hívnak.

A 20. századig tehát elsősorban a kereskedelem, a Hanza Szövetség volt az, amely 
összekötötte, és egységesítette (lásd a Hanza-városok építészete) a part menti terüle-
teket. Egyesítő erőként léphetett volna fel egy erős Lengyelország vagy Litvánia is, de 
esélyeiket felülírta az orosz terjeszkedés, amelynél a Balti-tenger inkább csak egy nyu-
gati ablak lehetett a hatalmas országon. A 19. században a Balti-tenger körül is meg-
jelent a nemzeti ébredés, és a születő nemzetek gyakran az oroszokkal vagy a német 
polgársággal szemben határozták meg magukat.

Az első világháború után jelentősen megváltozott a Balti-tenger környezete. Svéd-
ország elvesztette Norvégiát, Dánia Schleswig-Holsten elvesztése óta nem változott, 
Finnország megjelent mint önálló állam, Oroszország területeket vesztett, és el is szi-
getelődött, Lengyelország újra megjelent, csakúgy, mint Litvánia, Németország meg-
gyengült, és először jelentek meg a térképen Észtország és Lettország. Újfajta politikai 
környezet körvonalazódott, ráadásul a hagyományos nagyhatalmak meggyengültek, 
és inkább befelé figyeltek, miközben az új államok a helyüket keresték.

Svédország, Norvégia és Dánia a semlegességet választotta. Finnországnak szoros 
kötelékei voltak Svédországgal, de ekkoriban szoros kapcsolatot épített ki az észtekkel 
és a másik két kis balti állammal is. Az új államok is a semlegességet választották, mi-
közben föl kellett építeni államaikat, és persze a kooperáció ötlete is megjelent mind a 
kis balti államok, mind szélesebb balti-tengeri viszonylatban is. 

A párizsi békekonferencián is fölvetődött a Balti Liga ötlete, amely három részből állt 
volna: Skandinávia (Svédország, Norvégia, Dánia), Balti Kelet (Finnország, Észtország, 
Lettország), Balti Dél (Lengyelország, Litvánia); az ötlet azonban Lengyelország és Lit-
vánia konfliktusa miatt kútba esett.

A fejlődési irány sokkal inkább a kétoldalú szerződéseknek kedvezett, mintsem a re-
gionális szerveződéseknek, mindenki be akarta magát biztosítani a Szovjetunióval és/
vagy a Német Birodalommal kötött szerződés révén. Az 1930-as évekre nyilvánvalóvá 
vált a terület instabilitása a két nagyhatalom között Erre válaszul azonban csak 1934-
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ben jött létre az úgynevezett Balti Antant, Észtország, Lettország és Litvánia részvételé-
vel, de ez akkor már túl későn, és túl kevésnek bizonyult. 

A hidegháború alatt is voltak a területnek saját jellemzői. Az északi országok szer-
vezett kooperációt alakítottak ki, amelyben a Balti-tenger nem volt ugyan központi té-
nyező, de mindenképpen fontos maradt. A Szovjetunión belül pedig a balti országokat 
mindig különbözőként emlegették.23

Igazi változást a Szovjetunió felbomlása hozott, amikor újra függetlenné vált a há-
rom kis balti állam, illetve amikor az addig félig lezárt tenger újra összekötő szerepet 
tölthetett be. Mind az újonnan függetlenné váló és demokratizálásra törekvő, mind az 
északi országoknak meg kellett találniuk helyüket az új környezetben. Ráadásul az 
egyesített Németország is megjelent a partoknál, Európa legerősebb gazdasága balti 
játékos is lett. Emellett pedig Kalinyingrád léte is tovább bonyolította a helyzetet.

A kilencvenes évekre egyértelműen jellemző, hogy az Európai Unió egyre nagyobb 
területet „hódít” meg a Balti-tenger körül (német egyesítés, svéd–finn csatlakozás), és 
a 2004-es csatlakozások után a sokféle ország helyett inkább egy EU–Oroszország kap-
csolatrendszer alakult ki a tenger körül. 

A felvázolt történések alapvetően befolyásolhatták a regionális identitást, s kutatá-
somban azt vizsgálom, hogy ez ma hol tart.

Balti régiós elképzelések

Már a kezdetektől voltak elképzelések a Balti régió jövőjéről, ezeket leginkább három 
csoportba lehet sorolni:

A „balti államok felbomlása” olyan megközelítést tükröz, amely a három kis balti ál-
lam egységét, közösségét megkérdőjelezi. Ahogy azt Björn Hettne is kifejezte: „Bár sokan 
egy egységként kezelik őket, a három ország sok mindenben különbözik, és kevés ok van arra, hogy 
alrégióként kezelhessük őket.”24 Ezt a megközelítést megtalálhatjuk a kérdéses országok veze-
tői között is: ilyen volt például a mai észt elnök véleménye külügyminisztersége alatt.25

A különbségeket a külső szemlélők is észrevehetik, például az állampolgársági kér-
dés megközelítésében, vagy hogy Észtország már 1997-ben EU-tagjelölt lett, míg Lett-
ország és Litvánia csak később kapta meg ezt a státust, bár csatlakozni már együtt 
csatlakoztak.

A kis balti államok egysége megkérdőjelezésének egyik irányzata az úgynevezett 
északi Baltikum megközelítés. Ez leginkább Észtországhoz köthető, és abból áll, hogy 
ez az ország sokkal inkább tartja magát az északi országokhoz kötődőnek a finnekkel 
való nyelvrokonság és egyéb tényezők okán, mint a másik két balti államhoz. Az északi 
államok azonban nem egyértelműen pozitívak ez ügyben, miközben örülnek a közele-
désnek, bejáratott, kialakult szervezeti felépítésüket nehezen tartják befogadónak.26



116 Külügyi Szemle

Király Gyöngyi

Egy másik változata a balti államok egysége megkérdőjelezésének a Baltikum és Kö-
zép-Európa kapcsolata, ami leginkább Litvánia különleges kapcsolatát takarja Lengyel-
országgal és Fehéroroszországgal. Vilnius sokszor jellemzi magát közép-európaiként 
és baltiként, vagy inkább közép-európaiként.

A két ország között ott van Lettország, amelynek nincsenek se nyelvi, se történelmi 
különleges kötelékei nagyobb vagy fejlettebb országokhoz és ilyen szempontból legkö-
zelebb a litvánokhoz és az észtekhez áll. Nem véletlenül tűnik úgy, hogy Lettországnak 
a legfontosabb a három állam egysége.

Egy másik általános megközelítés volt, hogy a baltiság többet jelent, mint a három 
ki balti államot. Ez megtalálható szervezeti szinten is, hiszen létezik az észak államok 
kezdeményezésére a Balti Tengeri Államok Tanácsa, amelyben Dánia, Svédország, 
Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia mellett jelen van Lengyelország, Német-
ország és Oroszország is. Ilyen értelemben a Baltikum inkább Baltoskandinávia.27 

Emellett ne feledkezzünk el az Európai Unió Északi Dimenziójáról, amely tulajdon-
képpen a balti-tenger menti EU-tagok, plusz Norvégia, Izland és Oroszország. Ennél 
a megközelítésnél azonban felvetődik még Fehéroroszország szerepe is, hogy valaha 
esetleg tagja lehet-e egy ilyen régiónak.

Vannak tehát szervezetek, amelyek felvállalják a baltiságnak egy szélesebb értelme-
zését, a Balti-tengeri Államok Tanácsa (Council of Baltic Sea States – CBSS), a Balti-ten-
geri Államok Szubregionális Együttműködése (Baltic Sea States Subregional Cooperation 
– BSSSC) és a például a Balti-tengeri Parlamentáris Konferencia (Baltic Sea Parliamentary 
Conference – BSPC), a kérdés inkább csak az, hogy ezeket mennyire veszik komolyan.

Egy harmadik megközelítés a Baltikumot leszűkíti Észtországra, Lettországra és Lit-
vániára. Ezt a társadalmi konstruktivisták alapján talán visszavezethetnénk arra, hogy 
a világ nagy részében a balti államok emlegetésekor elsősorban e három állam jut az 
emberek eszébe, és ha a diskurzus teremt valóságot, akkor ez talán már elég a régió-
ság megteremtéséhez. Ehhez az egységhez nagyban hozzájárult a 20. századi hasonló 
történelem is. Noorgard is állítja, hogy a későbbi történelmi emléknek nagyobb hatása 
van, mint a korábbinak,28 azaz a szovjet múlt lenyomata, és az abban való közös rész-
vétel, jobban hat, mint például a Litván Nagyfejedelemség emléke.

A regionalizmusnak láthatóan szerteágazó irodalma van, azaz nehezen lehet egységes 
elméleti síkot vagy valamely alapvető megközelítést találni. Ezért próbáltam egy már el-
ismert regionális szerveződést is bemutatni – s ezáltal felvázolni alapvető jellemzőket – és 
áttekinteni a balti terület történetét, hogy láthassuk, milyen „emlékek” hathatnak.

Ezek alapján kutatásomban a régió alapvetően földrajzi fogalom, amelynél a földrajzi 
közelség szükséges, de nem elégséges feltétel. Emellett a területnek rendelkeznie kell még 
néhány jellemzővel, amelyek együttesen határozzák meg, hogy a régió létezik-e. Ilyenek:

• a politikai akarat;
• a szervezetek léte;
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• a valós, napi kapcsolatok;
• az identitás megléte; 
• a megfelelő történelmi helyzet.
Emellett vannak olyan tényezők, amelyeket vizsgálok, hogy milyen a régió felépí-

tése (centrális vagy egységes), illetve hogy a regionalizmuselméletek által felvázolt 
jellemzők megállják-e a helyüket, mint a nagy- és a kis országok kapcsolata, az új 
regionalizmuselmélet néhány állítása megáll-e erre a területre, például az elmosódó 
határok. 

A történelmi környezetet nem kívánom vizsgálni, hiszen ezt már több, biztonsággal 
és stratégiával foglalkozó tanulmánykötet is érintette, és megállapította, hogy a terület 
különleges esély előtt áll.29 A politikai akarat és az országszintű identitás vizsgálata, 
amelyet ebben a tanulmányban elvégzek, választ ad viszont az egyéb, nem alapvető 
jellemzők tekintetében is.

A kritikai diskurzus elemzés

Mint már említettem, a társadalmi konstruktivizmus hasznos megközelítés lehet egy 
régió fejlődésének vizsgálatánál is, mindazonáltal szem előtt kell tartani a relativizálás 
veszélyeit. A politikai akarat és az identitás vizsgálatához diskurzus analízist fogok al-
kalmazni, nevezetesen a Fairclough és Van Dijk nevéhez köthető kritikai diskurzus elem-
zést (Critical Discourse Analysis – CDA).30 Ezt már többször használták társadalmi jelen-
ségek, politikai pártok diskurzusának elemzésére, de használata a regionalizmusoknál 
nem volt jellemző. A CDA alapvető feltevése, hogy a társadalmi mező változásai megje-
lennek a diskurzusban, amely tulajdonképpen társadalmi gyakorlat. Van Dijk értelme-
zése szerint a CDA nem módszertan, hanem megközelítés, azaz nem vonultat fel igazán 
új eszközöket, inkább az adatok új csoportosítása révén mutat fel új eredményeket. 

Maga a diskurzus alapvetően két dolgot jelenthet: egyrészt a társadalmi érintkezés 
szemiotikus elemeit (mint a szöveg és a testbeszéd), és emellett egy olyan „kategóriát, 
amely képviseli a társadalmi élet különböző aspektusait”31, ilyen például a politikai 
diskurzus.

Van Dijk szerint a diskurzust többféleképpen értelmezhetjük, beszélhetünk „egyfajta 
nyelvhasználati formáról”, vagy értelmezhetjük a nyelvhasználat, az ideológia és filozófia 
együtteseként. Értelmezésem szerint a diskurzus egy elkülöníthető mód, a társadalmi 
érintkezésre alkalmas eszközök összessége, és Fairclough nyomán szemiózisnak ezek 
szemiotikus megjelenési formáit tartom.

Van Dijk úgy véli a beszédek, a hírek, a szövegek mind részei a diskurzusnak, 
Fairclough ezt nem is vitatja, de hozzáteszi, hogy még a kulturális-művészeti tárgyak is 
a diskurzus részei. Bár a vizuális üzenetek hatásosabbak lehetnek, a nyelv által kifejez-
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ve magunkat pontosabban határozhatjuk meg gondolatainkat. Hiszen alapvető emberi, 
és nagyon emberi tulajdonság, hogy nyelvet hozunk létre, hogy kifejezzük magunkat. 
Ahogy azt Van Dijk állítja: „Általánosságban nincs olyan szemiotikus kód, amely annyira 
kifejező és tiszta lenne a jelentések, ismeretek, vélemények és különböző társadalmi hiedelmek 
közvetlen kifejezése terén, mint a természetes nyelv.”32

A diskurzust követve logikusan fölállíthatunk „diskurzusrendeket”33, amelyek tulaj-
donképpen a társadalmi gyakorlatok szemiotikus megjelenései, azaz ahogy a nyelvet 
(a társadalmi hálót) egyes eseményeken használják (társadalmi esemény). Fairclough 
szerint maga a szemiózis is társadalmi gyakorlat34, de ezek beágyazottsága miatt, tulaj-
donképpen minden más gyakorlatnak van szemiotikus vonása. (Fordítva ez nem fel-
tétlenül igaz, hiszen itt a nyelvi kifejezés egyetemességéről van szó, tehát arról, hogy 
valamiféle nyelv mindenhol létezik).

A szemiózis háromféleképpen játszhat szerepet a társadalmi gyakorlatokban: önma-
gában, mint cselekvés, mint reprezentáció, és mint létforma vagy identitás. (Mondok 
neked valamit, mert közölni akarok valamit; valahogy és valamit mondok, mert képvi-
selni akarok valamit számodra; az, amit kifejezek és ahogy mondom, önvallomás is.) 

Mint társadalmi cselekvés a szemiózis zsánereket teremt, azaz különleges helyekhez, 
eseményekhez kötött nyelvhasználatot, ez alapján beszélhetünk politikai diskurzusról 
mint egyfajta zsánerről, vagy ilyen például a hallgatóság előtt tartott beszéd zsánere.

Reprezentációként a szemiózis diskurzusokat teremt, és így beszélhetünk politikai, 
orvosi, műszaki diskurzusról. Identitásként pedig a szemiózis stílusokat teremt, ame-
lyek általában személyhez vagy pozícióhoz kötöttek.

 Szövegek esetében (főleg ha több szöveget vizsgálunk) az elemzés általában 
interdiszkurzív, azaz a zsánereket, stílusokat, diskurzusokat együtt tanulmányozzuk, 
ez egyébként lehetővé teszi a kontextus jobb vizsgálatát.

Elemzésemben hivatalos beszédeket, interjúkat használok fel a politikai diskurzus 
területéről, mivel az elhangzott beszédeket államokat képviselő emberek mondták el. 
(Ez persze nem jelenti azt, hogy például egy nem állami képviselő nem tarthat politikai 
diskurzus körébe tartozó beszédet, de azt általában például nem varrónőként teszi, ha-
nem támogatóként vagy tüntetőként, az állami képviselők hivatalos megnyilatkozásai 
azonban mindenképp a politikai diskurzusba tartoznak.) Mivel a szövegek paraméterei 
nagyon hasonlók, megállapíthatjuk, hogy azok a hivatalos beszéd zsánerébe tartoznak. 
A politikai diskurzuson belül a hivatalos beszédet mint zsánert elemzem, de ezen belül 
várhatóan további, a témával kapcsolatos attitűdöt is felfedő zsánerek találhatók.

Van Dijk a szemiózis három dimenzióját különíti el: nyelvhasználat, a hitek, hiedelmek 
átadása és az interakció.35 Ezek a kategóriák összecsengenek a zsáner, stílus, reprezentáció 
kategóriákkal. E kategóriák vizsgálata általában összefonódik a diskurzuselemzésben, e 
tanulmányban pedig azt a kérdést vizsgálom, hogy a nyelvhasználat mennyire harmoni-
zál a társadalmi interakciókkal, és hogyan befolyásolja a társadalmi hiedelmeket.
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A zsáner, a stílus és a reprezentáció együtt alkotják a diskurzusrendet, amely egy társa-
dalmi mező vagy intézmény sajátos jellemzője. E tanulmányban a diskurzusrend, amit 
vizsgálok a Baltikumé, és az esetleges zsánereket, stílusokat, reprezentációkat kere-
sem. Fairclough szerint a diskurzus képviseli mindazt, amit volt, van és lesz, mivel a 
társadalmi változások leképeződnek a szemiózisban, és viszont. Persze itt felvetődik a 
kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a társadalom befolyásolja a szemiózist 
vagy a szemiózis a társadalmat, de ez hosszas és eredmény nélküli vitához vezetne. Va-
lószínű, hogy a szemiózis társadalomba ágyazottsága folytán ez egy szerves folyamat. 
A Baltikum és e tanulmány esetében a diskurzusrendben való változás, megmutathatja, 
hogy milyen változások vannak és várhatók a politikai akarat terén, figyelembe véve a 
regionalizmuselméletek eredményeit.

A diskurzus kialakulása során Fairclough két szakaszt különböztet meg, amikor a 
diskurzus „megjátszott” (enacted), azaz egy különleges célra használják csak, és ami-
kor „beépült” (inculcated”) azaz internalizált lett a stílusokban és tettekben. Tanulmá-
nyomban vizsgálom a regionális szervezeteket is, hogy kiderüljön, melyik diskurzus 
hatékonyabb.

Emellett meg kell említeni, hogy léteznek központi diskurzusok (nodal discourse), amelyek 
meghatározóak egy sor egyéb diskurzus számára is. Ezek a valóság és a társadalmi élet 
különböző szintjein hatnak. A Baltikum kapcsán nem feltételezem, hogy a regionális dis-
kurzus lenne a központi diskurzus, sokkal inkább az európai integrációhoz való viszony.

Mint látjuk a szemiózist vizsgálhatjuk a stílusok szerint, a zsánerek által létrehozott 
sémák szerint stb., de ami leginkább megfogható, és többeket érdekel, az a jelentés. 
A szemiózis nagyon gyakorlatias vizsgálata során három szintet különböztethetünk meg: 
a lexikai vizsgálatot, a koherenciát és a kifejezett és rejtett tartalmat. A lexikai elemzés be-
vonja a stílusok elemzését, de inkább arra keres választ, hogy miért azt az adott szót hasz-
nálták. Ezenkívül a jelzők és az adott szó kontextusa sokat tud mesélni a tartalmakról. 
A koherencia elsősorban egy szöveg koherenciáját jelentheti, szövegek egy csoportjának 
koherenciáját, ami már érdekes adatokat adhat egy fejlődési folyamatról, vagy egyszerű-
en egy-egy kijelentés érvényességéről. A kifejezett és rejtett tartalom szintén nem újdon-
ság, mindannyian ismerünk helyzeteket, mikor valami, ami elhangzott mást (is) jelent.

Diskurzuselemzés kapcsán meg kell említenünk a kontextus szerepét, amely sok 
mindent jelenthet a beszélő és a hallgató minden előzőleges tapasztalatától a szemiózis 
közvetlen környezetéig, amelyben elhangzik, olvassuk vagy érzékeljük. E tanulmány-
ban Van Dijk értelmezését használom, miszerint: „a társadalmi helyzet minden olyan lehet-
séges jellemzőinek összessége, amely hatással lehet a szöveg vagy beszéd születésére, szerkezeté-
re, értelmezésére, funkciójára.”36 Bár ez a definíció elég tágnak tűnik, de e tanulmányban 
a kontextus elég tiszta: a Balti-tengert körülvevő államok és az Európai Unió politikai 
diskurzusa a 21. században. Az előzőekben megpróbáltam összegezni a lehetséges 
előzményeket, a történelmi hátteret és az elméleti környezetet.
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A Balti-tengert körülvevő államok és az Európai Unió diskurzusát figyelem a balti 
területre és régiófejlődésre koncentrálva, kronológiai ívben, a kontextus vizsgálatával. 
Ehhez 497 szöveget elemeztem, és három interjút készítettem. A szövegek egy kis része 
fordítás, ami természetesen fölveti a fordított szemiotikus rendszerek megbízhatóságá-
nak kérdését, amely egyébként az elsődleges szövegekkel foglalkozó szemiotikus ku-
tatások visszatérő kérdése. Mivel sajnos nem beszélem a balti medence összes nyelvét, 
részben fordított anyagra kell támaszkodnom (csak részben, mivel a beszédek, szöve-
gek nagy része angolul hangzott el, vagy jelent meg eredetileg is). Erre a megoldás a 
megbízható forrás lehet, ezért az egyes államok és az Európai Unió hivatalos forrásait 
használom (weboldalak, publikációk). Ebben a tanulmányban globálisan vizsgálom a 
szövegeket, azaz az egyes szövegek egymáshoz viszonyított jelentése is szerepet ját-
szik, nemcsak egy szöveg önálló, lokális jelentése. 

Célom összehasonlítani Lettország, Észtország, Litvánia, Finnország, Svédország, 
Dánia, Németország, Lengyelország és Oroszország és az EU diskurzusát. Logikusan 
vetődhet fel a kérdés, hogy nem túl sok-e a vizsgált ország. Lehetséges, hogy két-há-
rom ország vizsgálata egyszerűbb lenne, de ez nem vezetne igazán eredményre, hiszen 
a nagyobb kontextusban végzett összehasonlítás többet mond.

Balti diskurzus

2000-re nyilvánvalóvá vált, hogy a Balti-tenger környezete jelentősen megváltozott, 
a balti államokat egy körben hívták meg, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz, 
Oroszországnak új vezetője lett, az északi országoknak pedig alkalmazkodniuk kellett 
az új helyzethez.

Ahhoz hogy jellemezhessünk egy régiót, tisztában kell lennünk a feltételezett tagok 
identitásával és azzal, hogy ebben hol helyezkedik el a régió. Az egyik legfontosabb 
jelzője az identitásnak azaz, hogy hogyan épül föl a „mi”, hogyan jelenik ez meg a régió 
kontextusában, és hogyan fejeződik ki. Ebben a tekintetben megkülönböztethetünk né-
hány zsánert. Létezik egyfajta zsáner, amely gyakran hivatkozik a történelemre, föld-
rajzra, gyakran azért, hogy ezzel igazolja az ország régióhoz tartozását és ebben az or-
szág létét. Ezt leginkább a kis államokhoz köthetjük: balti államok, Finnország, Dánia. 
A Balti régió itt az öndefiníció egyik erős referenciapontja. A balti államok tekintetében 
emellett láthatunk egy úgynevezett „új” ízt, amikor ők egyértelműen hangsúlyozzák az 
„Európához tartozunk” érzést, aminek van egy olyan üzenete is, hogy egy régi egyen-
súly áll helyre a balti államok uniós csatlakozásával. Számukra a Baltikumhoz tartozni, 
ahova odatartozik Finnország, Dánia, és Svédország is, valahogy egyenértékű az Eu-
rópához tartozással. Emellett gyakran hangsúlyozzák, hogy az Európai Unióba való 
felvételükkel egy régi egyensúly, a természetes koncepció áll helyre.
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Láthatjuk azt is, hogy a Balti régióra való hivatkozás gyakrabban jelenik meg Észtor-
szág, Lettország és Litvánia diskurzusában, mint a többiében, s ez nem meglepő, hiszen 
számukra a legfontosabb az önkép kialakítása, amiben a baltiság meghatározó a másik 
referenciacsoport, az északi országok mellett. Dánia és Finnország azért került be a 
csoportba, mert diskurzusuk történelemalapú, emellett a balti és az északi identitás 
rivalizálnak megnyilatkozásaikban.

„Az észtek gondolkodásmódját, kultúráját és történelmét nagyban befolyásolta az a kö-
rülmény, hogy a Baltikumtól az atlanti partokig tartó kereskedelmet ellenőrző középkori 
Hanza Szövetség tagja voltunk.”37

„Észtország nemsokára annak az európai közösségnek lesz a tagja, amelyhez mindig is 
tartozónak érezte magát.”38

„A balti és az északi országok közeli együttműködése a közös kulturális és történelmi örök-
ségen alapul…”39

„Az egyik ok, amiért szeretnénk visszaintegrálódni Európába, mint nemzet, az az, hogy 
nekünk, mint népnek, gazdag örökségünk is van.”40

„…a balti népek meghívása a történelmi igazság és jogos hely visszaállítását jelentené 
Európában, három olyan népnek, amelyek sorsa először a Molotov–Ribbentroppaktummal, 
majd a szovjet megszállással és Jaltával dőlt el.”41

„Finnországban, nemzeti identitásunk mellett van egy erős regionális identitásunk, amely 
a részben egymást átfedő északi (Nordic), baltitengeri és északeurópai (Northern) iden-
titásokból áll. Bár a baltitengeri régióhoz kapcsolódó identitás egyre inkább erősödik az 
északi identitás rovására, belátható időn belül az északiság marad a mérvadó.”42

„Az új baltitengeri régió nem valami új, sosem látott dolog. Ez egy régi történet új kön-
tösben.”43 

„Dánia a szíve mélyén történelmileg mindig is érdeklődött a Balti régió iránt. És ez ma 
sincs másként. A régió országai közötti jó kapcsolat elősegítése ma is a fő célkitűzéseink 
között szerepel. ”44

„…Dánia, amely az északi régió része, amely megint része a baltitengeri régiónak, amely 
Európa része…”45
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A régió, mint az önkép része, nem olyan erős a másik megfigyelhető zsánerben. Ezt a 
zsánert a Baltikumhoz való sokkal inkább szakmai megközelítés jellemzi, és a régió kap-
csán inkább a környezetszennyezés vagy az energiaszállítás problémái jelennek meg, 
mintsem hogy történelmi előzményeket citáljanak. Ebben a zsánerben találjuk Német-
országot, Lengyelországot, Svédországot és Oroszországot. Ez érthető, hiszen ezek az 
országok nemcsak a Balti-tenger partján fekszenek, méretük miatt máshol is érdekel-
tek. Például a német szövegekben a Balti régió észrevehetően kevesebbszer jelenik meg, 
mint a többi ország szövegeiben. Ezt magyarázhatja Németország többes elköteleződése 
és az Európai Unióban játszott központi szerepe. Hasonló a helyzet Lengyelországgal, 
azzal a kiegészítéssel, hogy itt az európaiság erős bizonygatása is megjelenik. Bár Svéd-
ország a Balti-tenger partján fekszik, de Norvégiához fűződő különleges kapcsolata és a 
hidegháborúban játszott fontos szerepe az északi egyensúly fenntartásában magyarázza 
gyakorlatiasabb megközelítését, ami az alacsonyabb szintű, szubregionális kapcsolatok-
ra való koncentrálásban is kifejeződik. A svéd szövegek alapján az önkép és a Baltikum 
kapcsolata a régió imponáló fejlődésével kapcsolatban jelenik meg.

„…hogy új fejezetet nyithassunk a Finnországgal való együttműködésben. Gondoljunk 
arra, mi mást tehetünk azért, hogy szövetségeseinket meggyőzzük a keleti szomszédainkkal 
való kapcsolatok elmélyítéséről. A Baltikum közös erőfeszítéseink második legfontosabb 
helyszíne kell, hogy legyen”46 (kiemelés a szerzőtől).

 „Ebben a tekintetben a szubregionális szerkezeteknek nagy lehetőségeik vannak. A kölcsönös 
függésnek és a gazdasági együttműködésnek kell az államok között biztonságot építeni.”47

„Most már tény, hogy a baltitengeri államok régiója a kontinens egyik legdinamikusabb 
régiójává vált, »mi vagyunk Európa teteje«.”48

„Lengyelország aggodalma jogos, de nem felejthetjük el az összképet sem. Az Oroszor-
szággal létrehozandó új megállapodás tárgyalásait nem szabad tartósan feltartóztatni”49 
(az Északi Áramlat olajvezetékről).

Fölvetődik, hogy Dánia és Finnország történelme eltér a balti államokétól, és ezért az 
azonos zsánerbe tartozás megkérdőjelezhető. De itt látni kell, hogy Finnország a Balti-
tenger és Oroszország közé szorult és bár kooperál az északi országokkal, sőt ő is tagja 
lett a szövetségnek, a nyelv, a korábbi történelem és a Szovjetunióval fenntartott külön-
leges kapcsolata más jellemzőkkel ruházza fel. Dániának van a leghosszabb történelme 
az unión belül (ha az itt releváns egyesített Németországot tekintjük), és egy olyan 
befolyásos szomszéd mellett, mint Németország, sokkal inkább vonzódhat egy olyan 
régió felé, ahol hallathatja a hangját.
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„Az a tény, hogy a Miniszterek Északi Tanácsa a Baltitenger másik partján lévő 
szomszédainkkal az együttműködés erősítésére törekszik, teljesen természetes számunkra.”50

Mivel a Balti régióval foglalkozunk, elkerülhetetlen, hogy bevonjuk Oroszországot is 
az elemzésbe. A terület Oroszország számára stratégiai jelentőségű, talán nem is ön-
magában, hanem sokkal inkább amiatt, hogy most már nagyrészt az Európai Unióhoz 
tartozik. A régióban megtalálja Finnországot és Németországot, mint stratégiai part-
nereket, de különböző okokból. Helsinkivel Moszkva jó viszonyt tart fenn, míg a balti 
államokkal konfliktusokkal terhes a kapcsolata, ezért itt Finnországban a közvetítőt 
látja Oroszország. Németországgal a gyakorlatias kapcsolat leginkább a szállítás és az 
energia kapcsán nyilvánul meg. Az orosz szövegekben a Baltikum nem jelenik meg 
hangsúlyosan, mint az identitás része. Mivel ez egy hatalmas ország, a Baltikum in-
kább a szorosan a területhez kötődő szövegekben nyilvánul meg, és ebből következik, 
hogy Oroszország megközelítése is inkább gyakorlatias, ezért besorolhatjuk a fent em-
lített gyakorlatias zsánerbe, bár hangsúlyozva, hogy ez egy másfajta reprezentáció.

„…Finnország mind Oroszországgal, mind a balti államokkal magas szinten működik 
együtt. És példája, legalább a példája sokat tehet, hogy javuljanak az Oroszország és a balti 
államok közötti kapcsolat.”51

„Mint balti ország érdekelt a régió nyugalmában, stabilitásában és környezeti biztonsá-
gában.”52

Mint azt már említettem az első zsánerben a baltiság része az önképnek. Meg kell azon-
ban említeni, hogy felbukkannak egyéb referenciarégiók is, Észak- és Közép-Európa, 
amelyek árnyalják a zsánert, de nem alapvető tulajdonságokban és eszközökben, in-
kább reprezentációkban. Észtország azt állítja néha magáról, hogy sokkal inkább észa-
ki, mint balti, és ehhez az észtek találnak némi támogatást a finneknél, míg Litvánia 
szereti hangsúlyozni közép-európai identitását is. De a zsánerre jellemző erős hivat-
kozást a történelemre itt is megtaláljuk, amikor Észtország az északi államok és saját 
közös múltját hangsúlyozza (Hanza Szövetség, svéd aranykor), Litvánia gyakran utal a 
lengyel–litván unióra, míg Lettország bizonygatja leginkább a balti államok egységét. 
Dániának és Finnországnak világos kettős elköteleződése van. Ezek a zsáner reprezen-
tációi, azaz a diskurzusok.

Lengyelország világosan hangsúlyozza, hogy Közép-Európához tartozik, és ezért a 
Baltikum felé azt képviseli, hogy ez a régió másodlagos fontosságú számára.

„Litvánia EUtagsága pozitív hatással lesz a régió stabilitására, és előnyös lesz szomszédai 
számára. A baltitengeri államok együttműködése, különösen a Baltitenger államai, Lett-
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ország és Észtország között, ugyanúgy, mint a Lengyelországgal való partnerség, külön-
leges fontosságú Litvánia számára. (…) Az Orosz Föderáció Kalinyingrádi régiójával kü-
lönleges helyet foglal el Litvánia Oroszországgal való kapcsolatában.”53

„…néha középeurópainak nevezzük magunkat, és nemcsak az északibalti csoportra kor-
látozzuk magunkat.”54

„Észtország ÉszakEurópa részeként való kezelése jelentős érdeklődést kelt bennünk az Észa-
ki Dimenzió felé… Mindenekelőtt koherenssé kell válnunk az északi munkaerőpiaccal.”55 

„A balti és az északi államok közötti szoros együttműködés a mi közös kulturális és törté-
nelmi örökségünkön alapul.”56

Látjuk, hogy a szövegekben megjelenik az önkép, s ezzel párhuzamosan megjelenik 
az „ők” szerepét játszó is. Ennek a balti diskurzusban két reprezentációja van, ahol az 
egyiknél pozitív és negatív értelmezéseket is találunk. „Ők”, Európa, ahová tartunk, és 
később, már a kibővült unión belül megjelenik a félelem attól, hogy a nagyok, a magál-
lamok „ők” összefognak, és a kicsiknek nem lesz terük. Itt megkülönböztethetünk egy 
erős véleményt, amelyik a kis államokhoz köthető, amelyek mellesleg a történelmi zsá-
nerhez tartoznak. Védik önállóságukat és egyéniségüket, mint ahogy az megfigyelhető 
a gyakran egy kalap alá vett balti államoknál, Finnországnál és Dániánál.

Mindazonáltal annak ötlete, hogy létrehozzanak egy régiót az unión belül, egy „mi”-t 
az „ők” ellen, és így erősebb befolyásuk legyen a döntéshozatalban, csak egyszer jelenik 
meg Finnországnál mint lehetőség, de többet nem, és ráadásul azt is kijelentik, hogy a 
regionális szervezeteknek kizárólag regionális kérdésekkel kellene foglalkozniuk.

„Ma az gondoljuk: ők Párizsban, Londonban és Berlinben. Holnap már azt: mi Berlinben, 
Párizsban és Londonban.”57

„A regionális együttműködés fontossága várhatóan erősödik egy kibővült EUban. Koalíci-
ók fognak alakulni mind földrajzi alapon, mind pedig egyes ügyek köré.”58

„…Finnország ragaszkodik és ragaszkodni is fog ahhoz az elvhez, hogy ne legyenek blok-
kok az EUban. A döntésekig együtt kell eljutni, és együtt kell azokat meghozni minden 
tagállammal az egyenlőségen alapulva. Kategorikusan elutasítjuk… a magcsoportok irá-
nyítását… szintén elutasítunk minden tartós csoportot vagy merev regionális klubok kis 
államait.”59 

„A közös házban a német szavazatnak annyit kellene érnie, mint egy észt szavazatnak.”60
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„…a végső eredménynek tiszteletben kell tartania a nagy és kis országok közötti egyen-
súlyt. Ha arra tesznek kísérletet, hogy felborítsák ezt az egyensúlyt, az EU szétesését koc-
káztatják.”61

„Fontos, hogy az EU minden tagja egyenlő. Mindnyájan észleltük azt, hogy a nagyobb 
országok hajlamosak kiszorítani [a kicsiket] a döntéshozásból. Így nem lehet az uniót haté-
konyabbá és erősebbé tenni.”62

Nem tartozik ebbe a csoportba Németország és Lengyelország, mivel Berlin és Varsó 
inkább a „magcsoport” részei. Oroszország másrészt egy olyan Európát szeretne látni, 
amely következetesen képviseli véleményét, akárhogy is születik az meg, számára a 
Németországgal és Finnországgal fenntartott kétoldalú kapcsolatok fontosabbak.

Egy másik „ők”, negatív értelmezésben, Oroszország. Oroszország, amelytől „mi” 
szeretnék távol tartani magunkat amennyire az csak lehetséges, megtalálható mindkét 
zsánerben. Ez a megközelítés leginkább a vizsgált időszak elejére jellemző, míg később 
a diskurzus felbomlik az együttműködőbb Finnország, Litvánia, Lettország és a mere-
vebb Észtország által képviselt zsánerekre.

„Arra helyesen mutattak rá, hogy az »ismerős« még inkább tisztábban látható az »ide-
gennel« való összehasonlításban. Az észtek és a finnek számára az »idegen« közel volt. 
Szomszédok vagyunk a nagy, idegen, gyakran ijesztő Oroszországgal.”63

„A földrajzi helyzeten és a népességi adatokon alapulva nyilvánvaló, hogy egy balti or-
szág, amelynek két és fél millió lakosa van, nem remélheti, hogy elszigetelt maradhat, azon 
kell elgondolkoznia, hogy kik a barátai és szövetségesei és meg kell határoznia, hogy hova 
szeretné kötni a jövőjét. Kiderült, hogy a választás nyilvánvaló volt, különösen olyan kö-
rülmények között, amelyek a függetlenséghez vezettek: Hátat fordítani Oroszországnak, 
hátat fordítani a Keletnek és eltökélten haladni a nyugati struktúrák felé.”64

Oroszország „másságának” egy másik, pozitívabb megközelítését leginkább Finnor-
szág és Németország diskurzusaiban találhatjuk meg, ezekben Oroszországról pozití-
vabb képet festenek, bár megmarad a „másiknak” a szomszédban, akivel muszáj fog-
lalkozni. 

„A Finnország és Oroszország közötti kapcsolat kiválóan alakult az elmúlt évtizedben.”65

„…végre itt a lehetőség, hogy újra bevonjuk az orosz kultúrát Európába… Oroszország 
kulturális hagyományai alapvetően nyugatiak, valóban európaiak.”66
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Ezek a változások jelzik az orosz politika már elemzett67 változását, de akárhogy is 
változtak a zsánerek, Oroszország megmaradt a „másik”-nak, a fenyegető vagy együtt-
működő, de „másik” félnek. Az idő előre haladtával megfigyelhető a finn megközelítés 
felé való elmozdulás Oroszország ügyében: foglalkozni vele, és nem mérgesíteni fel.

„A múlt év [2006] új lehetőségeket is nyitott kapcsolatainkban az Orosz Föderációval, 
amely fontos politikai és kereskedelmi partner mind Lettország mind az EU számára.”68

Annak, hogy megtaláljuk, mit is jelent pontosan a „mi”, egy másik módszere a hasonlósá-
gok kihangsúlyozása, annak állítása, hogy „ugyanolyanok vagyunk”. Ezt nemcsak a rend-
szerváltó országokban találjuk meg, hanem Svédországnál és Finnországnál is. De ilyen 
összehasonlítások esetében a balti vagy más régió fel sem merül, ezek mindig kétoldalú 
összehasonlítások. Néhány ország számára vannak olyan kiemelt országok, amelyekkel 
nagyobb közösséget éreznek, és ezt gyakrabban is fejezik ki (Észtország–Finnország, 
Oroszország–Finnország, Svédország–Lengyelország stb.). Érdekes megfigyelni, hogy 
ezek alapján a kifejezett közösségek alapján a központi erő, amellyel a legtöbb közösséget 
érzi a többi állam, nem a nagy államok közül kerül ki: ugyanis ez az állam Finnország.  
A vizsgált szövegek nagy többségében felbukkan a Finnországhoz való hasonlóság hang-
súlyozása a nyelv, a történelem, az értékek és az érdekek vagy az együttműködés tapasz-
talata alapján. Ezek szerint egyértelműen Finnország a központi erő.

„…a finnek a számunkra legelfogadhatóbb nép egy összeolvadáshoz…”69

„Finnország egyértelműen Lettország egyik legközelebbi barátja…”70

„[Tarja Halonen] Elnök Úrasszony, számunkra Ön képviseli a mai Finnországot, annak 
eredményeit mint EUtagország, és Lengyelország fő partnerét a baltitengeri régióban.”71

„Lengyelországnak és Svédországnak kiváló együttműködési tapasztalata van mind a Bal-
ti régióban, mind pedig sok más nemzetközi szervezetben.”72

Mint azt már láttuk, a „másik” szerepét a balti-tengeri államok számára elsősorban 
Oroszország tölti be, mindamellett hogy része a régiónak, de ez inkább egy „furcsa 
szomszéd”-szerű megközelítés. Nem meglepő módon a balti államok hozzáállása a 
legnegatívabb, míg a többieknél az együttműködés szükségessége erősebb kényszer. 
Mindezek mellett azonban látnunk kell, hogy a zsánerek nem változnak, tehát a tar-
talmat Finnország például a Szovjetunióval fennállt együttműködés közös múltján 
keresztül közelíti meg, míg Svédország erősebben hangsúlyozza, hogy a Balti-tenger 
közös védelme elsődleges, csak a reprezentációk változnak.
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„A baltitengeri régió országainak sok közös érdekük van, beleértve az Oroszországgal 
mint stratégiai partnerrel való együttműködést.”73

„…közös a jövőnk, és közösen van szükségünk a baltitengeri régió politikai stabilitására. 
Megegyeztek [országaink] az Agenda 21 feladataiban is.”74

Észrevehető az is, hogy a vizsgált periódusban, 2000 és 2007 között változnak az önkép 
módjai, ha a zsáner eszköztára nem is. Észtország például már nem ragaszkodik annyi-
ra ahhoz, hogy nem tartozik a balti államok közé, Litvánia felvállalt egy híd szerepet, 
Lettország pedig elindította balti tanácsi elnöksége alatt a „baltiság” eszméjét. Eköz-
ben Oroszország retorikája is lágyult, még ha 2007-ben súlyos összeütközések is voltak 
Észtország és Oroszország között.

„Végül pedig visszatérek egyik közös célunkhoz – [ez] a baltitengeri régió identitása. (…) 
Ugyanannak a régiónak a jövőjében osztozunk: versenyképesség, stabil, fejlett és mindig a 
fejlődő régió… a baltiság eszméjének elősegítése”75 (kiemelés a szerzőtől).

„Észtország részvételét a világ kultúrájában, a politikai és biztonsági együttműködésben 
a balti államok szoros együttműködése támogatta. Kihasználtuk az északi országokkal való 
együttműködés támogatásainak és lehetőségeinek előnyeit is…”76

„Úgy gondolom, hogy szubrégió lesz, abban a tekintetben, hogy vannak fontos kérdések, 
mint az Északi Dimenzió, az Európai Szomszédságpolitika, a Baltitenger, amelyek mind-
annyiunk számára fontosak…”77

A többi országban is megfigyelhető, hogy erősödött a Baltikum iránti elköteleződés, és 
már szinte északiságuk szintjére emelkedett. Ez persze nem igaz Lengyelországra és Né-
metországra, amelyek diskurzusa nem változott szinte semmit, hiszen alapvetően más 
tételben játszanak. Oroszország szintén nagyobb, európai méretekben gondolkozik.

„Még mindig úgy érezzük, hogy az északi országok családjához tartozunk… A balti ál-
lamok és az északi országok közötti együttműködés szorosabb lett… Oroszország pedig 
megerősítette jelentőségét, mint Finnország fő partnere.78

„De azt gondolom, hogy a baltitengeri régió is része identitásunknak.”79

„A balti államokat Baltitenger körüli csoportként is látjuk.”80
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„…az európai együttműködések rendszerében a különleges hely nagyban hozzájárulhat 
egy új kontinentális szerkezet építéséhez.”81

„Fontos politikai és gazdasági partnereink természetesen a Visegrádi Csoport és a balti 
államok lesznek. Lengyelországnak ambíciója, hogy részt vegyen az Európai Unió keleti 
dimenziójának formálásában…”82

Eddig az önkép kapcsán feltártunk két zsánert, miközben megfigyeltük, hogyan de-
finiálják az országok a „mi”-t, az „ők”-et, és hogy hangsúlyozzák a hasonlóságot.

Miután megvizsgáltuk, hogyan definiálják önmagukat az országok, vessünk egy pil-
lantást arra, hogyan érzékelik az országok a régió felépítését, mely országokat tartanak 
a régióhoz tartozónak, és mely szervezeteket tartanak a régió számára a leghasznosab-
baknak. Ebbe az elemzésbe bevonom az Európai Uniót is, mivel nagy a véleményfor-
máló szerepe. A területi meghatározás szempontjából a Balti-tenger kézenfekvő válasz-
nak tűnik, de ez nem ilyen egyértelmű a különböző felfogásokban. Meg kell jegyezni, 
hogy az önképnek és az ott feltárt zsánereknek továbbra is van jelentőségük, amikor a 
régió felépítését és összetételét vizsgáljuk.

A vizsgált időszak elején azt láthatjuk, hogy az országok leginkább a Balti-tenger 
melléki országok nagy családjában gondolkodnak, és csak néhány sokkal aktívabb sze-
replő, főleg Finnország beszél szélesebb megközelítésről.

„A baltitengeri régió magába foglalja Európa néhány kulcsterületét, mint például Rostock 
vagy Szentpétervár…”83

„Szoros balti együttműködés, a Lengyelországgal való stratégiai partnerség, befejezni a 
régóta folytatott rivalizálást és konfliktust, a Fehéroroszországgal való megbízható és sike-
res egyensúlytartás; a Kalinyingrádra vonatkozó politikánk; kapcsolataink Oroszország-
gal.”84

„…Dánia, amely az északi régió része, amely megint része a baltitengeri régiónak, amely 
Európa része…”85

Később az idő előre haladtával azt találjuk, hogy a Balti régió eszméje leszűkül a bal-
ti államok, Finnország, Svédország, Dánia és talán Norvégia sorolható ide, bár egyér-
telműen ezt nem mindegyikük jelenti ki. Ez a megközelítés a fenti államokhoz köthető, 
és megerősített az Északi-Balti Hatok (NordicBaltic Six) illetve Északi-Balti Nyolcak 
(NordicBaltic Eight) által. Ez a fajta felfogás leginkább a történelmi-földrajzi érveket 
használó zsánerhez kapcsolható. Látható, hogy ezek az országok földrajzilag egybe-
függő területet alkotnak, és közös történelmi múlttal számolhatnak a Hanza Szövetség 
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vagy a svéd uralom nyomán. Amiatt, hogy a Hanza Szövetség nagyobb területet ölelt 
föl, ez sokkal inkább hasonlítana a kezdeti Baltikum-felfogáshoz. Észrevehető Finn-
ország aktivista szerepe is a területen.

Ez a területi egység egyaránt kielégíti Észtországot, amely közelebb érzi magát az 
északi országokhoz, Litvániát, amely egyaránt tartja magát baltinak és közép-európai-
nak és Lettországot, valamint az északi országokat erős balti és északi kötődéssel. Lát-
nunk kell, hogy mivel az északi erősebb identitás, így sokszor azzal a megközelítéssel 
találkozunk, hogy északi-balti. Ez egyrészt jelentheti egy kettős identitás kialakulását, 
de azt is, hogy a baltiság önmagában megőrződne a balti államok számára.

„Finnország inkább megtartaná az Északibalti Hatok csoportot mint mag csoportot… úgy 
érezzük, hogy az EU fontosságának regionális aspektusait jobban elősegíti, ha Lengyel
ország és Németország is részt vehet bizonyos találkozókon nagyobb gyakorisággal.”86

„Mindez lehetővé teszi, hogy felszabadítsunk erőforrásokat, onnan, ahol a balti együttmű-
ködés esetleg átfedésben van az Európai Unió tevékenységével. Így aztán olyan problémák-
ra tudunk koncentrálni, amelyek kifejezetten baltiak vagy baltiészakiak.”87

„A balti és az északi országok erősödő együttműködése egy egységes csoportban, amit 
Északibalti Nyolcakként (NB8) ismernek, közös célunknak és értékeinknek apolitikus 
megerősítése.”88

„Észtország részvételét a világ kultúrájában, a politikai és biztonsági együttműködésben 
a balti államok szoros együttműködése támogatta. Kihasználtuk az északi országokkal való 
együttműködés támogatásainak és lehetőségeinek előnyeit is…”89

Van egy másik megközelítés, amely egy sokkal nagyobb területet ért a Balti régió alatt, 
amely Izlandtól Oroszországig terjed, és jól képviseli a Balti Tengeri Államok Tanácsa 
(Council of Baltic Sea States). Ez a megközelítés leginkább a gyakorlatias zsánerhez és 
annak egyik reprezentációjához, az Oroszország-zsánerhez köthető. Bár vannak uta-
lások némi ideológiai közösségre, a szövegek nagy része a Balti-tengerről mint közös 
környezetvédelmi problémájukról szól.

„A Baltitengeri Államok Tanácsa… a természetes környezet védelmére, a közlekedési és 
energiainfrastruktúra fejlesztésére és a baltitengeri államok és az Európai Unió közötti 
kapcsolatok szorosabbá tételére koncentrál.”90

„…A Baltitengeri Államok Tanácsát helyi és regionális, köz és magánszervezeti, kor-
mányzati és nem kormányzati intézmények széles körű részvétele jellemzi.”91
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„…közös a jövőnk és a közösen van szükségünk a baltitengeri régió politikai stabilitására. 
Megegyeztek [országaink] az Agenda 21 feladataiban is.”92

Létezik egy harmadik megközelítés is, amely magába foglalja a part menti EU-tag-
országokat, de Németországnak csak a part menti részét, Norvégiát, Oroszország part 
menti oblasztyait és esetlegesen Fehéroroszországot is. Ez a megközelítés leginkább az 
unió anyagaiban érhető tetten. Itt szintén a Balti-tenger a szervező erő, némi kiterjesztés-
sel. Ez egy újfajta zsáner, amely létezik a regionális felépítés kapcsán, de az önkép kapcsán 
nem, ami logikus is, hiszen állam fölötti a megközelítés, és azok részeivel foglalkozik.

„A Baltitenger alapvető fontosságú az Európai Unió számára. Ez egy olyan régió, ahol meg-
található két fontos prioritásunk: az EU bővítése és az EU–orosz kapcsolatok erősítése.”93

„De azon tűnődtem, hogy talán egy új együttműködési keret, vagy talán nem is új, lehet a 
Baltitenger, a baltitengeri együttműködés. Mert ez valahol egy természetes együttműkö-
dési keret, és megtalálható benne az északi országok többsége, a balti országok, Lengyelor-
szág, Németország, és elég sok az együttműködés ezen a területen.”94

„Litvánia EUtagsága pozitív hatással lesz a régió stabilitására, és előnyös lesz szomszédai 
számára. A baltitengeri államok együttműködése, különösen a Baltitenger államai, Lett-
ország és Észtország között, ugyanúgy, mint a Lengyelországgal való partnerség, külön-
leges fontosságú Litvánia számára. (…) Az Orosz Föderáció Kalinyingrádi Régiójával 
különleges helyet foglal el Litvánia Oroszországgal való kapcsolatában.”95

Korábban már megkülönböztettem a gyakorlatias zsánerhez kapcsolható speciális 
megközelítéseket, amelyek Németországhoz, Lengyelországhoz és Oroszországhoz 
köthetők, ez a regionális szerkezet kapcsán is megfigyelhető. Ezek az országok úgy 
tekintenek a balti szervezetekre, mint hasznos eszközökre, de nekik nem túl fontosak, 
így a régióról alkotott elképzelésük inkább alapul a kétoldalú kapcsolatokon, mint egy 
közös régión. Németország számára Dánia, a balti államok külön külön és Finn ország 
fontosak, a lengyeleknek Litvánia, és kiemelik hogy jó kapcsolatokra törekszenek 
Fehéroroszországgal, Oroszországgal és Németországgal.

„Lengyelország érdeke a keleti EUpolitika elősegítése…, hogy jószomszédi kapcsolatot ala-
kítsanak ki a Független Államok Közösségének államaival… Lengyelország üdvözöl, minden 
olyan indítványt, amely arra törekszik, hogy sokoldalú jószomszédi kapcsolatokat építsen.”96

Oroszország továbbra is különleges zsánertípust képvisel, amely leginkább a Német-
országgal és a Finnországgal való kétoldalú kapcsolatokra koncentrál. Ez beleillik az 
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esetalapú, nagyobb képben gondolkodó játékos szerepébe, a regionális szervezetek 
csak hasznos eszközök Moszkvának.

„…mindegyik balti állam érdeke…, hogy összegyűjtsék erőiket a Baltitenger és a Finn
öböl hajózásának fejlesztésére.”97

Már említettem néhány olyan szervezetet, amelyet zsánerekhez lehet kötni. A történel-
mi-földrajzi zsáner a vizsgált periódus elején inkább utal a balti és az északi államok 
szervezeteire és az azok közötti együttműködésre, ilyenek a Balti Közgyűlés (Baltic As-
sembly), a Balti Miniszterek Tanácsa (Baltic Council of Ministers), az Északi Miniszterek 
Tanácsa (Nordic Council of Ministers), az Északi-Balti Hatok (NordicBaltic Six, NB6: Észt-
ország, Lettország, Litvánia, Finnország, Svédország, Dánia), az Északi-Balti Nyolcak 
(NB6 plusz Norvégia és Izland). Ezek a szervezetek számukra sokkal hatékonyabbnak 
tűnnek, mivel valódi közelségen alapulnak.

A gyakorlatiasabb megközelítést kedvelőknek a Balti-tengeri Államok Tanácsa 
(CBSS) a leginkább hangsúlyozott, mivel itt lehet szélesebb körben tárgyalni a problé-
mákról.

Az Európai Unió által képviselt zsáner számára az Északi Dimenzió a fontos keret. 
Ezt a politikát Finnország indította 1999-ben, de nem kizárólag balti fókusszal.

„Úgy éreztük, hogy az Északi Dimenzió együttműködési hagyományaink természetes 
folytatása lenne.”98

„A kibővített EUnak erősebb »baltitengeri íze« lesz, és remélem, ez befolyásolni fogja azt, 
ahogy az unió működik.” 99

„Számos keretet látok a balti országok regionális együttműködésére, az északibalti »nyolc« 
együttműködés, a baltinémet »3+1« együttműködés, a Baltitengeri Államok Tanácsa, az 
Északi Dimenzió. Ezek mind hozzájárulnak közös célunkhoz – hogy erősítsük a régió sta-
bilitását és jólétét.”100

„Mindez lehetővé teszi, hogy felszabadítsunk erőforrásokat, onnan, ahol a balti együttmű-
ködés esetleg átfedésben van az Európai Unió tevékenységével. Így aztán olyan problémák-
ra tudunk koncentrálni, amelyek kifejezetten baltiak vagy baltiészakiak.”101

Látható, hogy a bemutatott zsánerek és azok reprezentációi változnak a vizsgált idő-
szak során. 2007-re az Európai Unió által képviselt zsáner lett meghatározó a régió 
szerkezetét illetően, azaz egy kevésbé kötött, szélesebb, rugalmasabb megközelítés.  
A többi zsáner megmaradt az önmeghatározás témájánál.
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A harmadik vizsgált téma a régióról alkotott összkép, s hogy mi a leggyakoribb vé-
lemény róla. Itt megfigyelhető egy domináns zsáner, mely szerint a régió dinamikusan 
fejlődő. Ez a periódus elejétől megfigyelhető, az egyetlen különbség, hogy eleinte in-
kább azt állítják, a régiónak jó esélye van a fejlődésre, míg 2007-re már úgy beszélnek 
róla, mint Európa legdinamikusabb régiójáról. Ráadásul ezt sokszor úgy állítják be, 
mint köztudott tényt, a tipikus bevezetéssel „mint mindnyájan tudjuk…”.

„A Baltitenger környéke az régió, amely Európa leggyorsabb fejlődési mutatóival dicse-
kedhet.”102

 
„…a baltitengeri régiónak… minden lehetősége megvan arra, hogy Európa egyik új dina-
mikus növekedési központja legyen.”103

„Mint ahogy azt mindnyájan tudjuk, manapság a baltitengeri régió Európa egyik leg-
gyorsabban fejlődő régiója.”104

Látható, hogy a régióról alkotott kép alapvetően pozitív, sőt a még pozitívabb felé moz-
dult el. 

Egy másik általános vélemény a régióról, hogy ez valami Kelet-Európa, Közép-Euró-
pa és az északi államok között. Ez főleg a történelmi zsánert jellemezte, főleg az időszak 
elején, később látható a balti identitás, a baltiság megjelenése. Az EU szempontjából a 
terület inkább találkozási hely Oroszországgal, mint átkelési hely.

„A Baltitenger három különböző régió találkozási helye: Észak (Nordic), Közép és Ke-
letEurópa. Ez lehetővé teszi Litvánia számára, hogy fejlessze a regionális integrációt, és 
erősítse az európai értékeket…” 105

„Finnország még mindig úgy tekint Észtországra, mint a középeurópai kulturális régió 
legészakibb hídfőállása, míg Észtország számára Finnország Skandinávia kapuja.”106

„A Baltikum fontos ÉszakEurópa országai számára…”107

„A Baltikum más tekintetben is példaértékű. Ami a regionális együttműködést illeti, a 
Baltikum a regionális együttműködés és párbeszéd egyik legjobb példája, amellyel valaha 
is találkoztam, ami még a regionális partnerünkkel, Oroszországgal való együttműködést 
is magába foglalja.”108

Ez a zavar a régió meghatározásáról, világosan mutatja, hogy ez egy fejlődő, alakuló 
régió. 2007-re megfigyelhető, hogy sokkal következetesebben utalnak a Balti régióra, 
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bár inkább abban az értelemben, hogy több az utalás a szervezetekre és az úgynevezett 
balti-tengeri régióra, bár ez utóbbit nem definiálják. Az Európai Unió központi diskur-
zus, mint szervező erő és referenciapont jelenik meg.

A vizsgálati időszak hét éve alatt megfigyelhető egyfajta közeledés a felvázolt zsáne-
rek, főleg a történelmi és a gyakorlati között. Az EU-csatlakozás megváltoztatta az or-
szágok szerepét és gondolkodását a régióról, és a gyakorlatiasabb megközelítés került 
előtérbe. Emellett maga az unió is határozott véleménnyel állt elő a régióról (részben 
persze az egyre több ide kötődő tagállam hatására).

„A baltitengeri régió gazdasági fejődése sok más európai régió számára modellként hasz-
nálható.”109

A szövegek vizsgálata során tehát találtunk néhány alapvető zsánert: egy a történelmi 
és földrajzi érvekre építő zsánert és egy sokkal gyakorlatiasabbat, ahova a nagy orszá-
gok Németország, Lengyelország és Oroszország is tartoznak, bár sajátos reprezentá-
ciókkal. Láthattuk azt is, hogy az EU-tagság meghatározó. Ráadásul a regionális felépí-
tés és vélemény témákban meg lehetett különböztetni egy az unióra jellemző zsánert 
(ami nem volt jelen az önkép témájánál, hiszen nem is lehetett).

Ami még érdekesebb, az Finnország kirajzolódó központi szerepe. Minden egyes or-
szágnak jó a kapcsolata Finnországgal, és támaszkodik rá. Ez azonban nem a véletlen 
műve, hanem tudatos politika eredménye, ahogy azt Tarja Halonen elnök is kijelentette:

„Eredményképpen jó, gördülékeny, és széles körű kapcsolataink vannak szomszédainkkal 
és más Balti régióbeli országokkal. Finnországra közel és távol úgy tekintenek, mint haté-
kony és megbízható partnerre. Egy kis országnak, mint mi, a stabilitás alapvetően fontos 
jólétünk és biztonságunk szempontjából.”110

A regionális szerkezet tekintetében azt találtuk, hogy léteznek a két nagy zsánerhez 
kötődő megközelítések. A történelmi zsáner a kisebb és földrajzi közelségen alapuló 
szervezetek felé hajlott, míg a gyakorlatias a szélesebb, esetalapú szervezetek felé.

Emellett láttuk, hogy a régióról kialakult általános kép pozitív, még ha helye eléggé 
kétséges is. Az biztos, hogy régiók között fekszik, de azok nem jellemezhetők a Balti-
kumra jellemző dinamizmussal.

Világossá vált az önkép bizonytalansága is az időszak alatt. A fejlődő rendszerváltó 
országok, az erősödő Oroszország, a bővülő EU, nem is beszélve 2001. szeptember 11-
ről, mind folytonos helyzetmeghatározásra késztették az államokat. De mindezek alatt 
az alapvető zsánerek nem változtak, még ha némileg talán közeledtek is, de az egysé-
ges zsánerré olvadástól még messze vannak.

A következő rész azt vizsgálja melyik diskurzus vált valóra a „terepen”.
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Balti szervezetek 

Itt csak egy egyszerű megfigyelést teszek, megnézem, hogy az szervezetek mennyiben 
állnak összhangban a feltárt diskurzusokkal. Ez pontosíthatja a képet, mivel a szerve-
zeti fejlettség a régiós fejlettség egyik mérője. 

Tulajdonképpen azt vizsgálom, hogy a vizsgált időszakban milyen kiterjedésű volt 
a kormányzati részvételű szervezetek hatásköre. Ki kell itt emelnem, hogy azért foglal-
kozom a Balti régióval államközpontú megközelítésből, miközben a modern régió már 
nem feltétlenül államközpontú, mert a területen és az unión belül is még mindig alap-
vetően szuverén államokról beszélünk. Ezenkívül a balti államokról gyakran állítják, 
hogy igazából nem posztmodern, hanem modern államok, hevesen védve szuverenitá-
suk.111 Emellett nem feledkezhetünk meg arról, hogy 2004 után az EU is fokozottabban 
részt vesz a regionális szervezetekben.

A Balti régió a regionális szervezetek széles tárházával rendelkezik, csak kormány-
közi szervezetből több mint húszat találunk112, a nem kormányzati szervezetek száma 
pedig még magasabb.113 Már vannak olyanok, akik túl soknak tartják a szervezetek 
számát, és több valós akcióért kiáltanak.114 

Az utóbbi fejezet eredményei alapján láttuk, hogy a legtöbbet emlegetett szervező-
dések a Balti-tengeri Államok Tanácsa és az Északi Dimenzió, az időszak elején az előb-
bi iránt volt nagyobb a bizalom, a végére az utóbbi lett fontos. Nézzük tehát elsősorban 
ezt a két szerveződést a „terepen”, illetve más kormányközi szervezeteket.

A Balti-tengeri Államok Tanácsát 1992-ben alapították, a multilaterális regionális 
együttműködés és a politikai dialógus fenntartására. Tagjai Észtország, Lettország, Lit-
vánia, Finnország, Svédország, Norvégia, Németország, Dánia, Lengyelország, Izland, 
Oroszország és az Európai Bizottság képviselője.

A szervezet által lefedett terület egybeesik a Hanza Szövetség területével, és erre 
szimbolikus elemek is utalnak. Felvetődik, hogy kerül egy kifejezetten balti szervezet-
be Norvégia és Izland, amelyek nincsenek ugyan a Balti-tenger partján, de északiak, 
és rajtuk kívül még a többi északi ország is tag. Ez egy a Balti-tengernél nagyobb Balti 
régiót sejtethet, illetve azt, hogy a baltiság része az északi identitás. Ésszerűbbnek tű-
nik azonban az a magyarázat, hogy a két állam azért csatlakozott, mert a másik három 
északi is így tett, és a terület biztonsága fontos volt nekik, még ha csak donorszerepet is 
játszhatnak pénzügyi támogatásukkal. 

A tanács ernyőszervezetként jött létre, és valóban sok kezdeményezése volt. Ilyen 
például a Balti Fejlesztési Fórum (Baltic Development Forum – BDF), ami a kormányzati 
és magántőkét igyekezett összehozni, és valóban rendelkezik forrásokkal. Egyik célja 
az együttműködés erősítése Lengyelország és Oroszország felé (hiába tagok), azaz itt 
is megmutatkozik a diskurzusban látott kicsit másfajta lengyel és orosz hozzáállás. Né-
metország a legaktívabb itt, ami tőkeerejét tekintve nem meglepetés.
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Más sikeres kezdeményezések a Balti-tengeri Régió Agenda 21-e, az Eurofaculty 
rendszer stb., tehát széles körű és gyakorlatias akciókat találunk a Balti-tengeri Álla-
mok Tanácsának ernyője alatti együttműködések között.

2003–2004-től megfigyelhető, hogy a szervezet figyelme az orosz területekre és a 
Kalinyingrádi régióra koncentrálódik, ami az EU-bővítés miatt nem meglepő, inkább 
csak az a kérdés, hogy miért nem hamarabb kapták meg a figyelmet, hiszen legalább 
annyira kellett oda is a segítség, mint a balti államokba. 

A válasz a politikai helyzetben keresendő. A szervezet sokáig zavarban volt a saját 
szerepével kapcsolatban, hiába volt annyi tagja, leginkább a balti államokra koncent-
rált, miközben Oroszország és Lengyelország területei szintén hasonló helyzetben vol-
tak, másrészt inkább működött úgy, mint egy segélyalap a balti államok felé, semmint 
együttműködés. Ezért került később a központba Oroszország, a balti államok az EU-
csatlakozás után lettek fontos partnerek, Lengyelország viszont kimaradt.

Az Északi Dimenzió 1999-ben indul finn kezdeményezésre, és 2007-ig két akcióter-
vet valósított meg. Területe Grönlandtól Murmanszkig, a sarkkörtől a balti államokig 
és az utóbbi időben Fehéroroszországig tart. Az ötlet, hogy az Északkal egy politika 
formájában foglalkozzon az unió. Ez a politika elég későn jött a Mediterrán régióval 
való együttműködéshez hasonlítva, talán mert az eddig itt lévő nagyobb államoknak 
ez nem volt fontos.

Az eddigi két akcióterv elsősorban Oroszországra koncentrált, amellyel a közös ha-
tár 2004 után jelentősen nőtt, és amelynek egy oblasztyja épp az EU körülöleli. 2006 
után azonban nem született újabb akcióterv, csak egy megállapodás az Északi Dimenzió 
még gyakorlatiasabb kiterjesztésére és a négy közös térség regionális kifejeződésére.

Jól látható, hogy az Északi Dimenzió finn kezdeményezés, és az északi államok 
uniós elnökségei erősen segítették. Kisállami kezdeményezés volt, és részben válasz 
is a mediterrán stratégiára, amely a nagy államok számára tűnt fontosabbnak. Később 
pedig megfelelő keretnek bizonyult egy orosz–EU-együttműködés kialakítására. Más-
részt látható az is, hogy átfedés van a Balti-tengeri Államok Tanácsa és más regionális 
szervezetek és az Északi Dimenzió tevékenysége között, amely arra utal, hogy a kör-
nyezeti, energia stb. kérdéseket uniós szintre kívánják emelni.

A probléma az, hogy a már létező regionális szerveződések együttműködésben van-
nak az Északi Dimenzióval anélkül, hogy a hatáskörök meghatározva lennének bizonyos 
területeken. Mint ahogy a „túlszervezettségre” már korábban figyelmeztettek is.115

Vannak egyéb szervezetek is a régióban, amelyek segíthetnek tisztábbá tenni a ké-
pet. Először is ott van a kissé rejtélyes Északi-Balti Nyolcak (NB8), rejtélyes, mivel ez 
nem intézményesített szervezet, csak a beszédekben és a külügyminisztériumok hon-
lapján találunk rá utalásokat.116 A szervezet 1992-ben alakult Északi-Balti 5+3 néven, 
s 2000-ben lett NB8, kifejezve a közösséget, az államok külügyminiszteri és kormány-
fői szinten találkoznak, és külpolitikai, energiapolitikai, környezetvédelmi kérdéseket 



136 Külügyi Szemle

Király Gyöngyi

vitatnak meg. Témaválasztása a Balti-tengeri Államok Tanácsához hasonló, de sokkal 
inkább tűnik egy elit klubnak, amely megkerüli a tanácsot, és csak az északi és a balti 
államok vesznek benne részt.

Ennek a szervezetnek egy változata az Északi-Balti Hatok (NB6), amely az uniós ta-
gokból áll. Minden Európai Bizottság- és Általános Ügyek és Külügyek Tanácsa-ülés 
előtt egyeztetnek,117 és nagy valószínűséggel közös álláspontot alakítanak ki, más értel-
me nem is lenne ennek az egyeztetésnek. A legfurcsább a szervezetben, amit az előző fe-
jezetben elemeztünk, hogy korábban a kis államok aggódtak leginkább a nagy államok 
elit klubja miatt, és most a kis államok hoznak létre tartós csoportokat. Ez az ellentmon-
dás az állítások és a tettek között feltűnő. A központi csoportosulások (például Weimari 
Háromszög) elleni fellépés nem volt hatékony, ezért hoztak létre saját csoportot.

E néhány regionális szervezeten kívül bemutathatnánk még többet is, de a kérdés 
ugyanaz maradna: mit tekinthetünk egyáltalán baltinak? A szervezetek célterületei álta-
lában jóval túl vannak a balti államok területén, de még a nevekben kifejezett Balti-tenger 
területén is túlmutatnak. Figyelembe véve a diskurzuselemzés eredményeit, azt látjuk, 
hogy a diskurzust sikerült átültetni tettekbe, de ezt annyira sokszínűen akarták, hogy a 
sokszínűség csapdába ejtette a szándékot. A sokféle balti szervezet nem tette tisztábbá, 
mit is jelent a régió, bár az mindenképpen észlelhető, hogy a tudatosság erősödött.

Az is látszik a szervezetek terén, és a diskurzusban egyaránt, hogy Lengyelország, 
Oroszország és Németország útja más, nem olyan aktívak a területen. Oroszország számá-
ra az Északi Dimenzió mint tárgyalási keret fontosabb, mint egy balti érdekeket összefogó 
szervezet. Finnország pedig, összefogva az érdekeket, egyértelműen központi szereplő.

A vizsgált időszakban is elő-előkerül a balti-tengeri régió. Egyrészt van egy a tenger 
környezetére vonatkozó stratégia (Vision of Strategies around the Baltic Sea 2010 – VASAB), 
amely elméletben a part menti régiókkal foglalkozik, Németország és Oroszország te-
rületéről csak az érintett területeket vonták be, ezzel szemben Lengyelország egésze és 
Fehéroroszország is ide tartozik. A szervezet azonban megmaradt az elmélet szintjén.

A területi tervezés megjelent az Európai Unió 2007–2013-as programozási időszaká-
ban, ahol külön terv készült a balti-tengeri régióra. Itt már valódi eszközök állnak ren-
delkezésre, amiket nemzeti és helyi szinten lehet felhasználni, és a fejlettebb országok 
vezető partnerek a programban. 2007 decemberében az Európai Tanács felszólította a 
bizottságot, hogy 2009. júniusra dolgozzon ki programot a balti-tengeri régióra.118

Látható, hogy az EU szerepe fontos abban, hogy tisztábbá tegye a regionális szerve-
zetek alkotta képet, s persze a helyi uniós tagoknak is szerepük van ebben. Az Északi 
Dimenzió elveszi ugyan néhány eredeti balti szervezet hatáskörét, de tisztábbá teszi a 
képet, és a balti-tengeri régióra vonatkozó stratégia jobb körülményeket teremt a hatás-
körök tekintetében. A stratégia nagyon gyakorlatias megközelítést mutat, és az Északi 
Dimenzió hatásával együtt, úgy tűnik, a valóban pragmatikus megközelítés került kö-
zéppontba, mint ahogy azt a diskurzusnál is láttuk.
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A diskurzus tehát hat a „terepen” is, még ha sokszor nagy nehézségekkel találko-
zunk a mindennapi megvalósításban, mivel a sok szervezet csapdába ejtheti egymást.

A Balti régió jövője

Létezik-e tehát a Balti régió? Az elméleti keretek és a kutatás után láthatjuk, hogy léte-
zik egyrészt egy biztos politikai akarat, és nemcsak a Balti-tenger partján fekvő orszá-
gok részéről, hanem a kissé távolabbi országokban is. Ezt kifejezi a diskurzus, a sokféle 
regionális szervezet, és az EU részéről is érezhető a támogatás.

Világossá vált a diskurzus alapján, hogy a vizsgált országok baltinak érzik magu-
kat, és az nem vonatkozik kizárólag az úgynevezett balti államokra, azaz Észtországra, 
Lettországra és Litvániára, ez ma már egy sokkal szélesebb identitás. Emellett a balti 
identitás gyakran többes identitások része.

A „másik” megjelenése a diskurzusban jó jelzője annak, hol kezdődik a „mi”, ez 
pedig nyomon követhető a diskurzusban. Érdekes látni, hogy a „másik” egyrészt a 
sokak által vágyott EU-ra is vonatkozik, másrészt pedig a regionális szervezetekben is 
részt vevő Oroszországra. Oroszország felé, még ha pozitívan beszélnek is róla, akkor 
is megmarad egy távolságtartás. Mindemellett úgy tűnik, hogy Oroszországnak sincs 
ellenére annak, hogy ez így van.

Az EU-hoz való hozzáállás sokkal érdekesebb. A 21. század kezdetén a „mi-ők” hoz-
záállás némileg logikus volt a tagjelölt országok részéről, hiszen „ők azok, ahová mi 
is tartozni szeretnénk”. A csatlakozás után azonban az „ők” az unió kapcsán az EU 
nagy államai felé nyilvánul meg. Ez az uniónak nem jó jel, de a regionális identitást 
erősítheti.

Azt is láthattuk, hogy ez igazán dinamikus régió, és nem azért, mert mindenki ezt tartja 
róla, hanem mert valóban sokat változott, fejlődött 2000 óta. Az időszak elején egy olyan 
Balti régiót láttunk, amely magában foglalta Norvégiát és Izlandot is. Később az Európai 
Unió hatására egy másik megközelítés is megjelent, amely akár Fehéroroszországot is 
magába foglalta, és általában nagyobb a hangsúly a keleti medencén. Emellett a régió 
dinamikussága látszik abban is, hogy a régió határai nem biztosak, és nem feltétlenül 
esnek egybe országhatárokkal. Az egyetlen kivétel talán Lengyelország, amely kis elkö-
teleződést mutat ugyan a régió iránt, mégis teljes mértékben belefoglaltatik a régióba. 
Fehéroroszország helye a régióban kétséges, helye inkább az Európai Uniónak köszön-
hető, és inkább az unió demokratizáló hatásának erősítésére vonatkozik. Norvégia helye 
szintén kérdés, bár Svédországhoz való szoros kötődése bevonhatja.

Mint láttuk, a földrajzi közelség meghatározó egy régió kialakulásában, és itt a Bal-
ti-tenger jó szervező erő. Nem csoda tehát, hogy 2007-re a balti-tengeri régió eszméje 
lesz meghatározó, ami magába foglalja érthető módon a part menti országokat, és ezen 
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kívül a fenti okok miatt Fehéroroszországot. Az igazi kivételek Norvégia és Izland, 
amelyek nem part menti országok, mégis tagjai a Balti-tengeri Államok Tanácsának. 
Ezt a földrajzi folytonosságon kívül egyéb biztonsági és pénzügyi okok indokolják.

A régió dinamikus voltát igazolják az átfedő többes identitások. Az újregionalizmus-
elmélet is állítja, hogy egy régió határai nem feltétlenül élesek, s ez nem zárja ki a töb-
bes identitások létét. Látni kell azonban, hogy Németország és Lengyelország kötődése 
s vele a többes identitásuk nem olyan erős, mint például Finnországé. Itt talán kiegyen-
súlyozatlan identitásokról beszélhetünk.

A régió feltárt jellemzői azt mutatják, hogy a balti egyértelműen nem egyöntetű ré-
gió, jelentős különbségek vannak fejlettségben és elkötelezettségben. Finnország köz-
ponti szerepe azonban azt bizonyítja, hogy ez inkább központi régió. Helsinki képes 
felvállalni és akarja is ezt a központi szerepet, amelyet a többiek is elfogadnak.

A Balti régió nem tudja az Ethier által felsorolt összes regionális ismérvet teljesíteni, 
hiszen a kis országok nem egy nagy országhoz kapcsolódnak, nem egyoldalúak az or-
szágokon belüli változások, Finnország, Svédország és Dánia szintén változtatott rend-
szereiken és megállapodásaikon. Bár szomszédos államokat foglal magába, a liberali-
záció folyamata visszafogott, mellőzi a drámákat, az együttműködés sokrétű és mély.

A Baltikum sokkal inkább hasonlít azonban az újregionalizmus-elmélet által fölvá-
zolt, elmosódó határú régióra. A regionális fejlődés, amit a Baltikumban megfigyelhe-
tünk az regionalizmus, amely a regionalizációba fejlődött. Egyrészt látható az államok 
akarata és az általuk alapított szervezetek, másrészt a 21. században nagyszámú civil-
szervezetet is találunk. Másrészt a baltiság mibenlétének zavarossága és ellentmon-
dásossága bizonyíthatja a szerves fejlődést is, amelyben lehetnek buktatók és vakvá-
gányok. Ha az itt végbemenő folyamat csak regionalizáció lenne, akkor egyszerűen 
leírhatnánk kormányközi egyezmények soraként, ahol a határok tisztázottak, és az is, 
hogy mit értenek „balti” alatt.

Felvetődik az a kérdés is, hogy milyen szintű regionális fejlődésről beszélhetünk.  
Az a tény, hogy a baltiság eszméje felmerült, és Lettország reklámozza is, sokat elmond, 
hiszen ez rímel is a régióság fogalmára. A Hettnéék által felvázolt régióságszintek kö-
zül a balti a regionális társadalom szintbe tartozik, azaz vannak már fontos szervezetek, 
de az állam szerepe még mindig meghatározó. A regionális közösség az államok közös-
ségét igényelné, amely felé jó úton haladnak a baltiak, de még úgy tűnik, hogy ehhez 
ki kell találniuk és meg kell szervezniük a saját identitásukat. A regionális közösség 
másik követelménye a befolyásos civilszervezetek lennének. Az még kérdés, hogy a 
civilszervezetek milyen mélységben befolyásolhatják a döntéshozatalt, bár a számuk 
elég jelentős, e kérdés megválaszolása azonban már egy másik kutatást igényelne.

A kezdeti kérdések megválaszolása mellett felvázolhatjuk a régió szerkezetét. Láttuk 
a többes identitásokat és az átfedésben működő regionális szervezeteket, és azt is, hogy 
az Észak erős viszonyítási alap marad, csakúgy, mint Közép-Európa vagy Oroszország. 
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Ezek az identitások és eszmék azonban jól integrálhatók az Északi Dimenzióban. Nem 
csoda, hogy ez a megoldás népszerű az államok között, mert ebben az esetben nem kell 
választaniuk, ezért valószínű, hogy az észak-európaiság egyfajta ernyőidentitásként 
szolgál majd.

Fontos eredménye volt még a téma körüljárásának, hogy a regionalizmus itt első-
sorban a kis államok által támogatott terv, és sokféle fejlettségi szintű országot von 
be, ami mondhatjuk egyedülálló Európában, ott vagy egyforma szintű (Benelux) vagy 
nagy államok által erősen támogatott (Eumed) programokat találunk. Egyedülálló te-
hát, hogy kis államok be tudnak vonni nagyokat, miközben meg tudják tartani vezető 
szerepüket.

Tehát akkor mi is a Balti régió napjainkban? Elmondhatjuk, ez Európa egyik létező 
régiója, amelynek erős és átfedő kötelékei vannak más régiókkal, van saját identitása, 
amelynek van saját jellemzője, a többes értelemben vett dinamizmus 

Másrészt modellértékű is lehet abban, ahogy igyekszik saját démonaival megküz-
deni és az ambivalens megítélésű Oroszországot is bevonni az együttműködésbe.  
Ez érték, elég, ha csak a Mediterrán régió megoldatlan konfliktusaira gondolunk.

Az is tisztázódott azonban, hogy Balti régió, mint ilyen, nem létezik, inkább beszél-
hetünk balti-tengeri régióról és fölötte egy Északi Dimenzió ernyőről. Emellett teret 
ad a nem EU-tagoknak, és együttműködési fórumot Oroszországnak. A folyamat a 
baltiság kiterjesztett értelme felé mutat, ahol a tenger mint központi szervező tényező 
jelenik meg.
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Résumé

The Baltic Region: The SmallState Project

The Baltic Sea and its surronding is one of the most lively areas in Europe nowadays. It 
not just holds the possibility of a new region to develop, but this is the area where the 
EU is neighbouring with Russia and where the co-operation is daily and active. But this 
story has more than two protagonists, as the countries here are not just members of the 
EU but they are soveregin states as well. They have their own interests, memories, goals 
that have to be harmonised for the sake of co-operation. This is a succesful process in 
the Baltics. The development is not complete yet, still the region is often mentioned as 
hot spot in Europe. In my study I focus on this development.


