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2016. április 6-án Hollandia népszavazást tartott a január 1-jén életbe lépett uk-
rán–EU-s szabadkereskedelmi megállapodás ratifikációjáról. A szerződés integráns 
része az Európai Unió és Ukrajna közötti, 2014. június 27-én aláírt társulási megál-
lapodásnak. A népszavazás érvényes volt, és a választók többsége az elutasítás 
mellett tette le a voksát. A jelen elemzésben többek között arra kívánunk választ 
adni, hogy lehet-e a holland népszavazás az EU-dezintegrációs folyamatok indi-
kátora – felerősítheti-e az euroszkeptikus hangokat (és a Brexit lehetőségét) –, 
továbbá hogy Ukrajna és Oroszország politikája miként befolyásolta e folyamatokat.

A hollAndiAi népszAvAzás eredménye

Már az előzetes eredmények is azt mutatták, hogy az Európai Unió és Uk-
rajna szabadkereskedelmi megállapodásának ratifikációjáról 2016. április 
6-án tartott hollandiai népszavazás érvényes volt. A választásra jogosultak 

32 százaléka vett részt, azaz többen, mint amennyi a 30 százalékos érvényességi 
küszöb eléréséhez szükséges. A hivatalos eredményt április 12-én tette közzé a 
holland kormány. Az urnákhoz járulók 61 százaléka szerint az Uniónak nem kellene 
szabadkereskedelmi megállapodást kötnie Ukrajnával, és csak 38 százalékuk vélte 
úgy, hogy igenis fontos az Unió keleti partnerségi programjának országával kötendő 
társulási megállapodás. Bár a népszavazás csupán véleménynyilvánító volt, és nem 
bír kötelező jogi erővel, figyelmen kívül hagyása komoly demokráciadeficitet jelent-
hetne. Mivel a részvételi arány elérte az érvényességi küszöböt, a holland parlament 
köteles megvitatni a referendum témáját és eredményét.

Az euroszkeptikusok állnAk nyerésre?

A hollandok immár másodszor fejezték ki népszavazáson a nemtetszésüket az 
Európai Unió politikai irányvonalait illetően. 2005-ben Franciaország mellett 
Hollandia volt az a tagállam, amely nemmel szavazott az Unió alkotmányter-

vezetével kapcsolatban.
A mostani népszavazást euroszkeptikus szervezetek indítványozták, és 2015 

nyarán már több mint négyszázezer aláírást gyűjtöttek össze, ami jócskán megha-
ladta a referendum kiírásához szükséges, minimum háromszázezer fős támogatást.

A szervezetek véleményét a GeenPeil nevű internetes újság foglalta ösz-
sze. A társulási, illetve a kereskedelmi megállapodással szembeni elsődleges érvek 
között szerepelt, hogy az EU-nak nem kellene egy háború sújtotta ország felé meg-
nyitnia a határait, de utaltak az ukrajnai korrupció magas fokára is.

https://www.government.nl/latest/news/2016/04/07/advisory-referendum-%E2%80%93-reaction-dutch-government
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Az internetes újság a népszavazás meghirdetésekor elsődlegesen a demokrá-
ciára hivatkozott, és a legfőbb érvként azt hozták fel, hogy a nemzetközi szerződés 
elsősorban Brüsszelnek, nem pedig a tagállamoknak kedvez. Felhívó szlogenjük ez 
volt: „Mentsük meg a demokráciát! Csatlakozz!”

A holland kormányfő korábban egyértelműen a szerződés ratifikálása mellett 
érvelt. Mark Rutte főként a kereskedelmi érdekekre hivatkozott, és kiemelte, hogy 
Hollandia fog a leginkább profitálni az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi meg-
állapodásból, hiszen az ország egyik legjellemzőbb tevékenysége a kereskedelem.

Hollandiában mégis kifejezetten népszerű az euroszkepticizmus. Az európai po-
litika egyik meghatározó és véleményformáló alakjának tekinthető Geert Wilders, 
a holland Szabadságpárt (Partij Voor de Vrijheid, PVV) vezetője is a szerződés 
elutasítása mellett kampányolt, s az eredmények megjelenése után így nyilatko-
zott Twitter-üzenetében: „Úgy tűnik, hogy a holland emberek NEM-et mondtak az 
európai elitre, és NEM-et mondtak az Ukrajnával kötött szerződésre. … [Ez] az EU 
végének kezdete.”

Más szempontból azonban érdemes figyelembe venni azt is, hogy összességé-
ben a holland választópolgároknak csupán az ötöde szavazott az EU által megkötött 
társulási megállapodás ellen. A Bloomberg publicistája, Leonid Bershidsky éppen 
azt emelte ki, hogy az alacsony részvétel és a 20 százalékos elutasítási arány nem 
jelent újdonságot Hollandia euroszkeptikus nézeteit illetően. Ő inkább a népsza-
vazás intézményében egy új politikaformáló erőt lát, amely irányíthatja a jövőbeni 
lehetséges változásokat.

JogállAmiság vs. háború:
A társulási megállApodások célJAi

A holland EU-szkepticizmus érvrendszerével éppen a szerződések céljai állítha-
tók szembe: az Unió a társulási megállapodásait elsősorban a jogállamiság 
és a demokrácia gyakorlása és tiszteletben tartása érdekében köti az adott 

államokkal.
Az Európai Unió és Ukrajna 2014. június 27-én írta alá a társulási megállapodást, 

s azt 2014. szeptember 16-án ratifikálta is az Európai Parlament, és a fontosabb 
részeit már 2014. november 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák. Ez a társulási meg-
állapodás az EU és a Keleti Partnerség egyik országa között született első politikai 
egyezmény. Elsősorban a demokratikus elvek, az emberi jogok és a jogállamiság 
tiszteletben tartását célzó ukrajnai reformok véghezvitelét sürgeti. Lehetővé te-
szi a felek közötti politikai párbeszédet – kifejezett hangsúllyal az energiaügyre, a 
közlekedésre és az oktatásra. Gazdasági szempontból segíti az ukrán és az uniós 
piac integrációját, amelyet elsősorban a szabadkereskedelmi megállapodás, a mély 
és átfogó szabadkereskedelmi övezet (Deep and Comprehensive Free Trade Area, 
DCFTA) létrehozása garantál.

http://www.tageblatt.lu/nachrichten/story/18683079
https://euobserver.com/foreign/131752
http://abcnews.go.com/International/wireStory/polls-open-dutch-referendum-eu-ukraine-trade-deal-38184454
http://www.bloombergview.com/articles/2016-04-07/there-s-no-dutch-treat-for-ukraine-s-poroshenko
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1425
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Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke az EP és az ukrán parlament általi 
ratifikációkor ezt mondta: „Történelmi pillanatot élünk. … Igazi demokrácia, az irá-
nyított demokrácia ellentéte az, hogy most két parlament szabadon, egy időben 
dönt erről a megállapodásról. … Az Európai Parlament mindig is kiállt, és ezentúl is 
kiáll Ukrajna területi egysége és függetlensége mellett.”

A társulási megállapodás demokráciafejlesztő jellegét Olexander Horin, a Hol-
landiához rendelt ukrán nagykövet is megerősítette: a szerződés „Ukrajna számára 
olyan reformokat [jelent], melyeknek végrehajtása igazán civilizált, szociális irá-
nyultságú piacgazdasági [alapokon nyugvó] liberális demokráciát [eredményez].

Petro Porosenko, Ukrajna elnöke elítélte a hollandiai népszavazást. Kijelentette, 
az nem kifejezetten az EU–ukrán kapcsolatokról szól, hanem elsődlegesen az EU 
belső kohéziójáról, illetve az Unió értékeinek a kritizálásáról. Az ukrán elnök hozzá-
tette: ettől függetlenül nem tér le az EU-párti politika útjáról.

Ukrán szempontból különösen is sokkoló volt a hollandiai referendum kimene-
tele az előzmények ismeretében. Emlékezetes, hogy a 2014 júliusában lelőtt maláj 
gép utasainak többsége – 193 személy – éppen holland állampolgár volt. Bár a 
nyomozás nem állapította meg egyértelműen, hogy ki a felelős a tragédiáért, a köz-
vetett bizonyítékok alapján a Moszkva által támogatott szeparatista erők tűnnek a 
legvalószínűbb elkövetőknek.

Ahogy arra Póti László rávilágít, a volt ukrán elnök, Viktor Janukovics 2014. feb-
ruár végi elmenekülése után Moszkva Ukrajna-politikája arra irányult, hogy minden 
módon akadályozza az ország euroatlanti közeledését. Ennek eszközéül a hibrid 
háborút választotta. E harcmodort az Ukrajna ellen hadüzenet nélkül folytatott há-
borútól kezdve a gazdasági embargókon és propagandakampányokon át egészen 
a nyugati társadalmak egyes csoportjainak az aktivizálásáig tartó skála jellemezte. 
Ebbe az általános stratégiába illett bele annak a kihasználása is, hogy Hollandiában 
népszavazást lehetett tartani az EU–ukrán társulási megállapodásról.

Annak ellenére, hogy nem volt jele masszív közvetlen orosz beavatkozásnak a 
kampány menetébe, Póti László szerint két epizód jól illusztrálja a klasszikus orosz 
manipulálási technikát. Az év elején egy – utólag hamisnak bizonyult – videó jelent 
meg a YouTube-on, amelyben a szélsőségesként számon tartott, Azov nevű ön-
kéntes zászlóalj tagjai terrorista támadással fenyegették meg Hollandiát a „nem” 
szavazat győzelme esetén. Natalija Jareszko ukrán pénzügyminiszter pedig cáfolni 
kényszerült egy, az internetre felkerült levelet, amelyet állítólag ő írt Victoria Nuland 
amerikai helyettes államtitkárnak, hogy a holland referendum elhalasztását kérje. 
Mindkét internetes álinformáció alkalmas volt arra, hogy ukránellenes hangulatot 
keltsen Hollandiában.

Póti László úgy értékeli, hogy Moszkva hivatalos reagálása visszafogott volt. Az 
elnöki szóvivő azt hangsúlyozta, hogy nem avatkoznak bele a holland belügyekbe. 
Ugyanakkor megállapította, hogy a referendum „mutatja a holland állampolgárok 
hozzáállását: az állampolgárok bizalmatlanok”. A külügyi szóvivő a Facebook-
oldalán vitriolosan reagált Porosenko elnök kommentárjára, majd azt fejtegette, 
hogy a népszavazás hatása nagyobb lesz, mint amilyennek az az első látásra tűnik. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20140915IPR62504&format=XML&language=HU
http://www.newsday.com/news/world/polls-open-in-dutch-referendum-on-eu-ukraine-trade-deal-1.11658532
http://www.newsday.com/news/world/polls-open-in-dutch-referendum-on-eu-ukraine-trade-deal-1.11658532
http://www.politico.eu/article/low-turnout-as-dutch-reject-eu-ukraine-deal/
https://www.youtube.com/watch?v=5s09rlM2dPY
https://lenta.ru/news/2016/04/07/peskovresult/
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Eszmefuttatását azzal zárta, hogy milyen kár, hogy ezt az izgalmas demokratikus 
kísérletet „az ukrán nép élő testén végzik, érzéstelenítés nélkül”.

európA vAgy ukrAJnA A tét?

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke korábban már többször is 
kijelentette, hogy a népszavazás győzelme – azaz a megállapodás elutasítá-
sa – kontinentális válsághoz vezetne. A szabadkereskedelmi megállapodás 

tagállami megkérdőjelezése hosszú távon az Európai Unió közös politikáinak a 
fragmentációját is eredményezheti. A kereskedelempolitika az Európai Unió 
kizárólagos jogköréhez tartozó szakpolitika, így a társulási megállapodás szöveg-
tervezetének több mint kétharmadáról az EU dönt, nem a tagállamok. Ennélfogva 
a holland népszavazás az EU és Ukrajna közötti megállapodások tekintetében nem 
bír jogi erővel, viszont komoly politikaformáló szerepe van.

Mark Rutte, Hollandia kormányfője a referendum előtt ígéretet tett arra, hogy 
ha a népszavazás érvényes lesz, a „nemek” aránya pedig szignifikáns, akkor a 
kormány további politikai lépéseket tesz az ügyben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
a témát megvitatják a holland parlamentben, másrészt pedig azt, hogy a társulási 
megállapodás felülvizsgálati kérelmére irányuló diskurzust fognak folytatni az euró-
pai uniós szervekkel és döntéshozókkal.

Az egyeztetéseknek elvileg inkább politikai relevanciájuk van, az európai uniós 
jogot tekintve a már megkötött megállapodás nem veszít a jogi erejéből.

Politikai szempontból azonban igen kényes a holland népszavazás kérdése. 
Hollandiának, amely az EU alapító országainak egyike, és a belső piac kereskedel-
mének haszonélvezője, éppen a soros elnöksége idején kell nagyobb nyomatékot 
adnia az euroszkeptikus hangoknak. Ez hosszú távon megnövelheti a szélsőjobb-
oldali és euroszkeptikus pártok támogatottságát, ráadásul kifejezett és közvetlen 
hatással lehet a brit népszavazásra is.

A brexitre is hAtássAl lehet

A holland népszavazás kimenetele tehát komoly befolyással lehet a Nagy-
Britannia európai uniós tagságáról szóló, 2016. június 23-án tartandó 
népszavazás (a sajtóban elterjedt néven: Brexit) eredményére is.

A brit népszavazás is „csupán” véleménynyilvánító referendumnak számít majd, 
és nem bír kötelező jogi erővel, a demokratikus elvek érvényesüléséhez azonban 
fontos és elengedhetetlen a nép által kinyilvánított akarat figyelembevétele.

A Brexit ellenzéséről vagy támogatásáról Nagy-Britanniában éppúgy megosz-
lanak a vélemények, mint az Európai Unióban. Az EU-ból történő kilépés mellett az 
Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UK Independence Party, UKIP) kampányol 

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10209519724779684
http://eutoday.net/news/juncker-warns-against-a-no-vote-in-dutch-referendum
http://eutoday.net/news/juncker-warns-against-a-no-vote-in-dutch-referendum
http://abcnews.go.com/International/wireStory/polls-open-dutch-referendum-eu-ukraine-trade-deal-38184454
https://www.government.nl/latest/news/2016/04/06/statement-by-prime-minister-rutte-on-the-outcome-of-the-referendum-on-the-eu-ukraine-association-agreement
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
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a legcéltudatosabban, és főleg annak vezetője, Nigel Farage. De a kilépés mellett 
érvelnek konzervatív és munkáspárti képviselők is.

A holland népszavazás, mint arról már szó volt, nem számít ügydöntőnek ugyan, 
mégis nagy hatással lehet az európai uniós politikákra. A sikerén felbuzdulva felerő-
södhetnek az Európai Unió elleni hangok, és ez a Brexit melletti kampányt folytató 
brit politikusok malmára hajthatja a vizet. Jól mutatja ezt, hogy Nigel Farage sze-
mélyesen kampányolt Hollandiában az ukrán társulási megállapodás elutasítása 
mellett.

A Brexit ellenzői elsősorban az esetleges brit kilépés hatására jelentkező 
gazdasági hátrányokkal érvelnek. Nagy-Britannia gazdasága és kereskedelme 
nagymértékben függ az Európai Uniótól és az egységes piac nyújtotta előnyöktől. 
Abban az esetben, ha a népszavazás eredménye a kilépés lesz, nemcsak a fontban 
mérhető veszteséget érzi majd meg, de figyelembe kell vennie az EU-hoz köthető 
munkahelyek megszűnését is.

A brit EU-tagságról szóló referendum azonban nemcsak Nagy-Britannia jövő-
jéről szól, de komoly következményei lehetnek az Európai Unióra nézve is. John 
Major korábbi brit konzervatív kormányfő is a Brexit ellen érvelt. Mint mondta, ha 
Nagy-Britannia kilépne az EU-ból, azzal olyan precedenst teremtene, amely további 
kilépési vagy legalábbis újraszabályozási kérdéseket vetne fel a tagállamok körében.

Tehát gazdasági értelemben az Egyesült Királyság veszítene többet a Brexit kö-
vetkeztében, politikailag azonban komoly deficitet jelenthetne az Európai Unióra és 
annak integrációs folyamataira nézve is.

Más oldalról azonban a holland referendum érvényessége intő példa is lehet 
az EU-párti brit szavazók számára: fontos a voksok leadása, és nem elég abban 
reménykedni, hogy nem lesz meg a szükséges minimális részvételi arány. Ugyanis 
valószínűleg Hollandiában is távol maradtak a szavazástól azok, akik eleve támo-
gatják az Uniót, és nem vették komolyan a népszavazást, mert azt feltételezték, 
hogy a szavazatok aránya majd nem éri el az érvényességi küszöböt.

Ezért fontos, hogy David Cameron és a többi EU-párti brit politikus is leszűrje a 
holland népszavazás tanulságait, amennyiben a kevesebb mint három hónap múl-
va tartandó népszavazás előtt sikeresen szeretnének kampányolni Nagy-Britannia 
európai uniós tagsága mellett.

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/04/nigel-farage-speaks-to-ukraine-treaty-no-voters/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/04/nigel-farage-speaks-to-ukraine-treaty-no-voters/
http://europe.newsweek.com/cbi-brexit-economy-438842?rm=eu
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/12199111/John-Major-Voting-to-leave-will-poison-Europe-and-divide-West.html

