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A kelet-ukrajnai ukrán–orosz fegyveres konfliktust eddig három alkalommal próbál-
ták meg tűzszüneti megállapodással csillapítani, mindannyiszor Minszkben: 2014. 
szeptember 5-én, szeptember 19-én és legutóbb 2015. február 12-én. Az első két 
megállapodást a szembenálló felek mindegyike folyamatosan megsértette, és a 
harmadikat is sokan temették már az életbelépése előtt. Jelen elemzés azt kívánja 
bemutatni, hogy a harmadik minszki megállapodás miben különbözik a korábbiak-
tól, és miért ad nagyobb bizakodásra okot betartása kapcsán.

A megállApodás Aláírói

Az „Átfogó intézkedések a minszki megállapodások végrehajtására” elne-
vezésű dokumentumot 2015. február 12-én írták alá a háromoldalú kon-
taktcsoport tagjai. Ez egy igen furcsa összetételű csoport, amelynek tagja 

egy nemzetközi szervezet – az EBESZ – részéről egy nagykövet, az Oroszországi 
Föderáció ukrajnai nagykövete, Ukrajna második elnöke, valamint két el nem ismert 
szakadár entitás vezetője. Közülük gyakorlatilag csak az ukrajnai orosz nagykövet 
számít a konfliktusban érintett fél hivatalos képviselőjének: az EBESZ-főmegbízott 
csak közvetítői szerepet vállalt, Leonyid Kucsma volt elnök legfeljebb politikai tekin-
téllyel bír, míg Alexander Zaharcsenko és Igor Plotnyickij illegitim entitásokat kép-
visel, és Kijev terroristának minősíti őket. A furcsa összetétel magyarázata abban 
rejlik, hogy Kijev nem küldhetett hivatalos képviselőt a csoportba, mert azzal de 
facto elismerte volna a szakadár entitásokat. A 2014. szeptemberi megállapodáso-
kat ugyanez az összetételű csoport dolgozta ki és írta alá.

Az új megállApodás nóvumA

A kontaktcsoport által tető alá hozott új megállapodás legfontosabb újdonsága 
az, hogy azt egy másik dokumentum is kiegészíti. Az ukrán, az orosz és 
a francia elnök, valamint a német kancellár ugyanis kiadott egy közös 

közleményt, amelyben a megállapodás együttes támogatását rögzítették. Jóllehet 
ez nem egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, mégis minden eddiginél 
erősebb politikai garanciát jelent a tűzszünet végrehajtására. Az ismételt kudarc 
esetén éppen az orosz elnök szenvedné el a legnagyobb presztízsveszteséget, mert 
a sikertelenség azt az üzenetet küldené a világnak, hogy Vlagyimir Putyinnak nincs 
kontrollja azok felett, akikkel a fegyveres konfliktust kirobbantatta. Ez viszont nem 
fog megtörténni, mert szemernyi kétségünk se legyen afelől, hogy az orosz elnök 
jóváhagyása nélkül a szakadárok semmilyen jelentősebb katonai manőverbe sem 
kezdhetnek. Mivel ukrán részről hiányzik a konfliktus erőből történő rendezéséhez 
szükséges katonai képesség, nincsen semmi, ami a tűzszünet be nem tartására 
ösztönözné a kijevi vezetést.
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A megállapodás másik nagy újdonsága, hogy a tűzszünet technikai jellegű elő-
írásain túl viszonylag részletekbe menően rendelkezik a politikai rendezés irányairól 
is. A dokumentum továbbra sem használja az ukrán vezetés által elfogadhatatlan 
„föderalizálás” fogalmat, helyette az eddigiekben is alkalmazott „decentralizálást” 
szerepelteti. Azonban ezen túlmenően az év vége előtt megvalósítandó „alkotmá-
nyos reformot” ír elő Ukrajna számára. Ennek keretében az ukrán vezetésnek biz-
tosítania kell a szakadár területek önrendelkezésének a – későbbi tárgyalásokon 
meghatározandó – „sajátos státuszukat rögzítő” fokát. A megállapodás szerint a 
következő elemek tartoznak ide: az orosz nyelv használata, a helyi ügyészségek és 
bíróságok vezetésének kinevezésére való jog, a helyi rendfenntartó egységek felál-
lításának a joga, valamint a határokon átnyúló együttműködés az oroszországi ha-
tártérségekkel. További érdekesség, hogy a dokumentum nem ír elő egyetlen olyan 
korlátozást sem, amely határt szabna majd a kelet-ukrajnai térségek önrendelke-
zésének. Az előírt jogok ugyanis a szöveg megfogalmazása szerint nem a maximu-
mot, hanem csak a szükséges minimumot jelentik.

TűzszüneT 2015 végéig

A tűzszünet azért maradhat érvényben az év végéig, mert Moszkva ezt akarja. 
Az orosz cél nem területszerzés, hanem az Ukrajna feletti befolyás megőr-
zése. A fegyveres konfliktus eddigi orosz támogatása az ország destabilizá-

lása és ezáltal annak kikényszerítése érdekében történt, hogy Kijev tárgyalóasztal-
hoz üljön a szeparatistákkal. A minszki megállapodás értelmében ennek meg kell 
történnie. Az orosz szándék így már csak az, hogy a „sajátos státuszú” területek az 
önrendelkezés olyan fokát érjék el, amely de facto vétójogot biztosítana számukra 
az ukrán bel- és külpolitika legfontosabb kérdéseiben.

Ez az az orosz stratégiai cél, amely taktikailag megköveteli a tűzszünetet. Ugyan-
akkor, ha az év végéig nem születik meg a Moszkva számára kedvező megegyezés 
Kijev és a szeparatisták között, akkor újra a katonai műveletek kerülhetnek előtérbe.
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Forrás: i24 News

http://www.i24news.tv/en/news/international/europe/61189-150215-ukraine-ceasefire-begins-after-fierce-fighting-in-besieged-town

