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Moldovában a többéves növekedés után – a belső politikai, pénzügyi válság és a 
térség feszültségei miatt – megtorpant a gazdaság fejlődése. A kormány Kelet és 
Nyugat között fokozottabban egyensúlyozó politikát folytat. Az orosz és a román 
fél energia- és kereskedelempolitikával, valamint az információs háború eszközeivel 
igyekszik érvényesülni. Az infoháború már egy szélsőséges fázisba jutott, és virtuá-
lis valóságot hoz létre, például történelemátírással. A sajátos történelemszemléletre 
épülő román nemzeti ideológia nehezen tud versenyezni az orosz kormányzati pro-
pagandával, amely már a létező közösségi azonosságtudatot igyekszik gyökeresen 
megváltoztatni – lásd Novorosszija virtuális létrejöttét.

Chișinăuban viszont román unionista népgyűlést tartottak, amelyen bemutatták 
az egyesülés projektjét. Ez gyakorlatilag Moldova teljes beolvasztását jelentené, és 
„a romániai magyarok sikeres kisebbségi modelljét” ültetné át a moldáv viszonyokra. 
Bukarest azonban – részben a nagyhatalmi politikák alakulása miatt is – hátrányba 
került Moszkvával szemben a moldovai küzdelemben. Csak akkor tud továbblépni a 
moldovai érdekei érvényesítésében, ha a saját kisebbségi, illetve regionális politiká-
ját vonzóvá teszi a Prut folyón túl. A decemberi román parlamenti választások után 
lehetőség nyílik a magyar–román kapcsolatok újrakezdésére, de talán arra is, ami 
még nem volt: nemzetpolitikai együttműködésre – hiszen az érdekek kompatibilisek 
lehetnek.

Moldova a külföldi hatalMak erőterében

Március végén a moldovai parlament heves viták után ismét kinyilvánítot-
ta azt, ami az alkotmányukban is szerepel: „az állam sérthetetlenségét, 
szuverenitását és semlegességét”. Ez volt az a határozott gesztus, amely-

lyel a chișinăui kormányzat az oroszországi kapcsolatait igyekezett megújítani. 
Andrei Galbur miniszterelnök-helyettes, aki egyben külügyminiszter is, 2016. április 
4–5-én Moszkvába látogatott a gazdasági és politikai viszony javítása érdekében. 
A látogatást a moldáv belpolitika románbarát szereplői korábban megpróbálták 
megakadályozni. Április 1-jén Lilian Darii, az EU-integrációért felelős külügyminisz-
ter-helyettes bekérette az orosz nagykövetet, hogy tiltakozását fejezze ki amiatt, 
hogy Moszkva zsoldos katonákat toborzott Benderben. A város hivatalosan Mol-
dovához, de facto a szakadár Dnyeszter-mellékhez (Dnyeszter Menti Köztársaság, 
PMR) tartozik. Az eset az információs hadviselés kiéleződését jelzi.

Ugyancsak a román infoháború példája Pirkka Tapiola chișinăui EU-nagykö-
vet esete, akit a Moldova függetlenségét támogató nyilatkozata után románbarát 
újságírók támadtak a médiát sértő állítólagos nyilatkozatai miatt. A moldovai okta-
tásban használatos történelemkönyvek nagy részét már Romániában nyomtatják, 
és azokban a magyarokról torzított, rágalmazó részek is szerepelnek. A Moldo-
vába exportált román nacionalizmust nem valami magyarellenes összeesküvés 
vagy különleges magyargyűlölet hajtja. A románok nemzeti tudata (akárcsak a 

http://tass.ru/en/politics/866707
http://m.deschide.md/ro/news/social/25823/%C3%8En-timp-ce-Parlamentul-strig%C4%83-inviolabilitate-Moscova-ne-recruteaz%C4%83-%C3%AEn-armata-rus%C4%83-la-noi-acas%C4%83.htm
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magyaroké) aránytalanul nagy mértékben a történelmi múltra épít. Nagy-Romá-
nia 1918-as létrejötte főleg egy magyarellenes programra alapult, tehát a nemzeti 
ideológiájuk részévé váltunk. De ez a sajátos történelemszemléletre épülő román 
nemzeti ideológia is nehezen tud versenyezni az orosz kormányzati propagandával, 
amely már a létező közösségi azonosságtudatokat igyekszik gyökeresen megvál-
toztatni (lásd a himnusszal, zászlóval is rendelkező Novorosszija állam virtuális 
létrejöttét).

A Pavel Filip vezette moldovai kormány igyekszik építő jellegű kapcsolatot foly-
tatni Bukaresttel, de megszaporodtak a moszkvai utak is. Nicolae Timofti moldáv 
államfő nemrég találkozott román kollégájával, Klaus Johannisszal. A megbeszé-
léseiken a gazdasági témák domináltak; a moldáv fél kötelezettséget vállalt az 
EU-integráció és a reformok folytatására, a román fél pedig ennek fejében 100 
millió eurós gyorssegélyt folyósít az országnak. Moldova kereskedelmi (gázimport, 
élelmiszerexport) kedvezményeket vár Moszkvától is. Filip kormányfőnek ezt a 
kiegyensúlyozó politikáját nem csupán a közvélemény többsége támogatja, de a 
gazdasági szükségszerűség is. A moldovai politikai elit a gyengülő gazdasági hely-
zetet belpolitikai békével igyekszik kompenzálni.

Galbur külügyminiszter moszkvai útja mellett több kétoldalú tárgyalás is zaj-
lott az utóbbi hónapokban: Moszkva látszólag viszonozza Chișinău közeledési 
kísérletét. Grigorij Karaszin orosz külügyminiszter-helyettes legutóbbi moldovai lá-
togatása Dmitrij Rogozin kormányfő-helyettes leendő útját készítette elő. Moszkva 
a nemzetközi elszigeteltségből is ki akar törni: gazdasági partnereket keres, és ta-
pasztalhatóan finomabb módszereket használ érdekei érvényesítésére Moldovában, 
mint eddig, vagy mint teszi azt jelenleg a PMR-rel. Karaszin támogatóan nyilatkozott 
Moldova és a PMR esetleges újraegyesüléséről, „amelyben a PMR különleges stá-
tuszt kapna”. Ez egy mérsékeltebb megfogalmazás, mert nem föderációról beszél, 
mint a 2003-as orosz Kozak Memorandum (amely egy aszimmetrikus föderatív 
állam létrejöttét javasolta). Orosz diplomaták a Dnyeszter-melléki orosz katonai ar-
zenál kivonását is kilátásba helyezték. Moszkva tehát kompromisszumkészséget 
mutat Chișinău iránt, így a moldáv kormány politikai mozgástere az idén tavasszal 
megnőtt Oroszország felé. Ugyanez viszont nem mondható el a román relációban.

Moszkvának 1 milliárd dollárjába kerül évente a szakadár terület támogatá-
sa. A Chișinău–Tiraszpol–Moszkva-viszony rendezése enyhítene a Kreml pénzügyi 
terhein, mert az EU lépne elő a fő térségbeli segélyezővé, ugyanakkor a rendezéssel 
a chișinăui parlamentbe kerülő, oroszbarát Dnyeszter-melléki képviselők biztosíta-
nák Moszkva hosszú távú, döntő befolyását az államra.

A moldovai–Dnyeszter-melléki újraegyesülésnek viszont középtávon sincs politi-
kai realitása, és ezt Bukarest is tudja. Ennek megfelelően Románia csupán információs 
hadviselésként fogja fel a térségbeli orosz kezdeményezéseket. A Dnyeszter-mellék 
ügyében zajló tárgyalásokat vezető „5+2” közvetítői csoport újra ülésezik ugyan, 
de a PMR az Oroszországgal való integrációt helyezi előtérbe, és az EU sem állt 
egyértelműen a moldáv–Dnyeszter-melléki reintegráció mellé – Romániáról nem 
is beszélve. Hamarosan Németország veszi át az EBESZ elnökségét, és az ukrajnai 

http://kommersant.ru/doc/2952136
http://www.europalibera.org/content/article/27653680.html
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rendezés sikerének függvényében is nő Berlin fontossága a regionális folyamatok-
ban. A chișinăui német nagykövet nemrég azt nyilatkozta, hogy Moldovának nem 
a geopolitikai küzdelem, hanem az együttműködés területének kell lennie. Német-
ország tehát inkább konfliktuskerülő állásponton van. Többek szerint Tiraszpol és 
Chișinău reintegrációja ellenőrizhetetlen folyamatokat indítana be pl. a migráció és 
a csempészet terén is. Az újraegyesülés ellen hat az ez év végi moldovai és Dnyesz-
ter-melléki elnökválasztás is. A reintegrációs retorika inkább politikai befolyásolás 
Moszkva részéről Tiraszpol sakkban tartása és a moldáv közvélemény megnyerése 
érdekében.

A románbarát pártoknak a tavalyi bankbotrány utáni összeomlását Bukarest 
nem tudta megakadályozni, és chișinăui nagykövetét is visszahívta. A NATO irodát 
nyit Chișinăuban, az Egyesült Államok és Lengyelország segélyeket oszt az ország-
ban. Oroszország pedig antikorrupciós és Nyugat-ellenes kampányt folytat, és a 
Dnyeszter-melléket használja nyomásgyakorlásként egy föderatív állam létrehozá-
sához.

Moldova belpolitikája
az októberi elnökválasztás előtt

Moldovában a többéves növekedés után – a belső politikai, pénzügyi válság 
és a térség feszültségei miatt – megtorpant a gazdaság fejlődése, ezért a 
kormány egy Kelet és Nyugat között fokozottabban egyensúlyozó politikát 

kíván folytatni. A Filip-kormány a 2016. októberi népszavazásos elnökválasztás bé-
kés lebonyolítását készíti elő, ennek érdekében növelik a költségvetési kifizetéseket. 
A gazdasági, társadalmi békét a moldáv elit nagy része egy szuverén Moldova iránt 
elkötelezett kormányzat megválasztásával képzeli el. A kulisszák mögött a lehet-
séges szövetségekről zajlik az alkudozás a moldovai politikai táborok között. Az 
elnökválasztáson indulni kíván az ellenzéki szocialista párt (Partidului Socialiștilor 
din Republica Moldova, PSRM) elnöke, az oroszpárti Igor Dodon (a felmérések sze-
rint ő a legesélyesebb) és a kormánykoalíció tagja, a Nagy-Románia-párti Liberális 
Párt (Partidului Liberal, PL) vezetője, az alacsony népszerűségű Mihai Ghimpu is. 
A győztes viszont az lesz, akinek a személyéről megegyeznek az állam legnagyobb 
oligarchája által támogatott kormányzó demokraták (Partidului Democrat, PD), 
valamint a parlamenten kívüli, populista mozgalmak (Platforma Civică Demnitate 
şi Adevăr, DA, illetve Partidului Acţiune și Solidaritate, PAS). Mindhárom táborban 
vannak nacionalisták, EU-, Románia- és Oroszország-pártiak is. A többi csoport 
(kommunisták, demokrata liberálisok, Mi Pártunk [Partidului Nostru, PN]) elnök-
jelöltjének nincs sok esélye.

A moldovai nemzetbiztonsági tanácsot felügyelő államfőnek a mostani válságos 
belpolitikai helyzetben különösen is fontos a befolyása, pl. az ország nemzetközi 
igazodását illetően. A választást az orosz, amerikai és román versengés kimenetele 
fogja eldönteni, nem a belső erőviszonyok.
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a dnyeszter-Mellék (pMr)
növekvő bizonytalansági tényező

Pavel Prokudin, a szakadár Dnyeszter-melléki terület, a PMR „miniszterelnö-
ke” március végén Moszkvába látogatott, segélyeket és a PMR termékeire 
vonatkozó megrendeléseket remélve. A PMR és Oroszország közötti kereske-

delem az elmúlt években a tizedére zuhant, és a Dnyeszter Menti Köztársaságban 
idén decemberben rendezendő „elnökválasztásnak” is a gazdasági válság lesz a fő 
témája. Az orosz tanácsokat nem mindig megszívlelő és az európai uniós kapcso-
latokat támogató tiraszpoli „elnöknek”, az ukrán etnikumú Jevgenyij Sevcsuknak 
és pártjának (Obnovleniye) a belpolitikai ellenfele az entitás vezető vállalatának, a 
Sheriff cégnek a pártja. A két tábor között verseny folyik a Kreml kegyeiért, mert 
mindegyik az Oroszországgal való integráció szorosabbra fűzését látja a mostani 
súlyos helyzet megoldásának.

Moszkvának a Dnyeszter-mellék válságában játszott szerepe ugyanakkor ellent-
mondásos. Például a Tiraszpol mellett fekvő, orosz tulajdonú Cuciurgan hőerőmű 
lényegesen olcsóbban szállít áramot Chişinăunak, mint tavaly, így a Dnyeszter-mel-
léki kormányzat jelentős adóbevételtől esik el.

Idetartozik, hogy a moldovai kormány már többször kérte bukaresti partnerét a 
tervezett román–moldáv nagyfeszültségű elektromos vezeték teljes hosszának a 
megépítésére. A két ország határáig néhány éve el is értek a románok, és egy naci-
onalista hangulatú ünnepség keretében átadták a vezetéket, de ott meg is álltak, így 
Chișinău még mindig alig kap áramot Romániából.

Moszkva és Bukarest egyaránt a politikai befolyásolás eszközeként használja 
az áram- és energiaexportot. Az események azt mutatják, hogy az orosz fél ebben 
sikeresebb, és még az sem zavarja, hogy Tiraszpolnak adókiesést okoz, ha azzal a 
moszkvai elvárások teljesítésének érdekében nyomást tud gyakorolni Sevcsuk el-
nökre.

A szakadár PMR a maga elavult iparával, egy válságos térségbe ágyazva elérte a 
működési képessége határát. A Dnyeszter-mellék fizetőeszköze, a helyi rubel értéke 
30 százalékkal zuhant idén, az állami alkalmazottak hónapokig nem kapják meg a 
fizetésüket. A társadalmi elégedetlenség hatására a tavaly novemberi választások 
óta Sevcsuk ellenzéke már többséget alkot a tiraszpoli törvényhozásban.

A decemberi „elnökválasztás” másik nagy esélyese, Sevcsuk kihívója, Vagyim 
Krasznoszelszkij, a Sheriff pártja által támogatott házelnök szintén járt Moszkvában: 
februárban együttműködési szerződést kötött az orosz elnöki párttal, az Egységes 
Oroszország Párttal. Krasznoszelszkijt fogadta Dmitrij Rogozin, a kormányfő he-
lyettese. Ez olyan megtiszteltetés, ami Sevcsuknak nem jutott ki az utóbbi időben. 
A Kreml a befolyása erősítése érdekében versenyezteti a PMR politikai táborait, de 
Rogozin egyben a saját politikai karrierjét is építi.

http://ria.ru/economy/20160325/1396920066.html#ixzz44qSWy500
http://regnum.ru/news/economy/2094062.html
https://www.youtube.com/watch?v=E9I6FcyUQwk
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fokozottabban ideológiafüggő
és külföldről befolyásolt Moldáv belpolitika

A kormánykoalíciós, centrista, nacionalista Demokrata Párt (PD) – amely 
kiegészült 14 „disszidens” kommunista képviselővel –, a Moszkva-barát, el-
lenzéki szocialisták (PSRM) és a kommunisták (Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, PCRM) a semlegesség és a függetlenség mellett teszik le a 
garast, az alkotmányban lefektetett elvet erősítik meg, de valójában mindez jelzés a 
Romániával való egyesülés támogatóinak. Felmérések szerint a moldávok 58 szá-
zaléka támogatja a függetlenséget, és csak 23 százalékuk a román–moldáv uniót. 
Az unionisták (vagy románbarátok) többsége inkább fiatal, városi és iskolázottabb, 
így várható, hogy arányuk csak lassan nő. A román nézet viszont az, hogy az uniót 
még az ukrajnai válság rendezése, a Donbasz esetleges autonómiájának a kialakí-
tása előtt meg kell valósítani. Egy föderatív Ukrajna létrejötte kedvezőtlenül hatna 
Bukarest moldovai aspirációjára, többek között azért, mert Románia nem akar sem 
autonómiákat, sem Moldova föderalizálását. Egy föderatív Moldovában a Dnyesz-
ter-melléknek túl nagy politikai és gazdasági súlya lenne, és megvétózhatná a 
chișinăui parlamentben Nagy-Románia létrejöttét vagy az uniós integrációt. Buka-
rest tehát nem akarja kivárni, amíg évtizedek múlva létrejön a románbarát többség 
Moldovában, hanem hivatalos propagandával megerősítve kitűzte az unionista 
célt: egyesülés 2018-ban. Az unió egy másik fontos akadályát a Moldovában lévő 
kisebbségek, autonómiák jelentik, amelyek részben Oroszországtól várnak támo-
gatást. A romániai magyarság helyzete viszont teljesen más, ők nem veszélyeztetik 
Románia szövetségi rendszerét és szuverenitását.

A román–moldáv egyesülés bukaresti tervének a megvalósítása javában zaj-
lik. Egyik állomásaként márciusban unionista népgyűlést tartottak Chișinăuban, 
ahol bemutatták az egyesülés projektjét. Ez gyakorlatilag Moldova teljes mértékű 
beolvasztását írja elő, a román jogrend és adminisztráció átvételével. A „Reunirea 
2018” című dokumentum a moldovai kisebbségek és a gagauz autonómia ügyében 
rendezési elvként említi „a romániai magyarság integrálásának sikeres modelljét”, 
valamint a Dnyeszter-mellékkel való lakosságcserét.

A moldáv parlamentnek a semlegesség melletti kiállása viszont hidegzuhany-
ként érte Bukarestet. A román válasz az infohadviselés és a propaganda fokozása 
volt. Például a moldáv Liberális Párt híreket szivárogtatott ki a médiának. A koalíciós 
megegyezés értelmében a liberálisok delegálták a titkosszolgálat, a SIS (Serviciul 
de Informaţii și Securitate) igazgatóját, Mihai Balant, így ő az, akinek lehetnek infor-
mációi például a PMR-ről vagy a katonai sorozásról. Balan 1990 előtt kommunista 
apparátcsik volt a párt chișinăui alapszervezetében, majd diplomata lett, később 
pedig romániai és amerikai biztonsági akadémiákon képezték ki. A románbarát 
tábor, éppen Balan közreműködésével, meg akarja szüntetni a SIS-t, és olyan új 

http://www.deschide.md/ro/news/social/25673/Reunire-2018-Sfatul-%C5%A2%C4%83rii-2-a-votat-Foaia-de-parcurs.htm
https://www.scribd.com/doc/306056439/Parcursul-Reunificarii#fullscreen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Balan
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titkosszolgálat létrehozását tervezik, amelynek munkatársai amerikai vagy román 
képzésben vettek részt. A vonatkozó törvényjavaslatot a parlament azonban blok-
kolta. Bukarest várhatóan egyre inkább a moldáv parlamenten, politikumon kívüli 
eszközökkel próbálja meg érvényesíteni az érdekeit, és a szenvedélyek hevítésére 
valószínűleg a magyarellenességet is növekvő mértékben használni fogja.

nagyhatalMi érdekek

A politikai küzdelem középpontjában az információs hadviselés áll, és a térség 
közvéleményének a befolyásolása a fő tét. Bukarest értékelése szerint az 
oroszok Szíriából történt részleges kivonulása a Kreml számára külpolitikai 

presztízsnövekedést és források felszabadulását jelenti, amelyeket Moldovában is 
hasznosíthat. A román politika az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatainak 
a konjunkturális felfutását tapasztalja: erősödik a két nagyhatalomnak a világpoliti-
kai ügyekben történő egyeztetésre való készsége. Németország nem akar kimaradni 
a nagyhatalmi folyamatokból, és az EBESZ mintájára egy amerikai, európai uniós és 
orosz részvételű rendezést szeretne a Közel-Keleten. Románia számára ez a tény 
sem erősíti a valószínűségét annak, hogy a német féltől konfrontatív magatartást 
várhatna Moszkvával szemben.

Moszkva Moldova-politikája három szinten jelenik meg:
• A szíriai események mintájára a Nyugat fogadja el Oroszországot fő partner-

nek Kelet-Európa ügyeiben is, és értékelődjön fel a globális hatalmi szerepe. 
Egy, a jaltai találkozóra emlékeztető nagyhatalmi egyezségre vágyhat.

• Az oroszok építő, békülékeny moldovai politikája az EU-ban kialakíthatja 
Moszkváról a megbízható partner képét, és ezzel is a szankciók idei lezárá-
sát szeretné elérni.

• Oroszország a neki megfelelő rendezés érdekében nyomást gyakorol Uk-
rajnára: ha a chişinăui kormány a PMR különleges státuszáról tárgyal, Kijev 
lépéskényszerbe kerülhet a Donbasz ügyében.

Amerikai érdekek Moldovában:
• Az Egyesült Államok a moldáv ügyekben is az EU szolidaritását szeretné 

megszerezni. A cél az oroszok fekete-tengeri biztonságpolitikájának a blok-
kolása – ugyanezért már alakul egy baltikumi összefogás is.

• Az amerikaiak a NATO-tag Románia és a válságos helyzetben lévő Ukrajna 
közötti stabilitás biztosításában érdekeltek. El akarják kerülni, hogy a Krím 
annektálása után az oroszok a Dnyeszter-mellék függetlenségét is hiva-
talosan elismerjék. Az ugyanis komoly presztízsveszteséget is jelentene 
számára. Moszkvához hasonlóan Washingtonnak sincs nagy késztetése a 
status quo megváltoztatására.

http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-rusia-retrage-siria-vine-kiev-chisinau-1_56eec5da5ab6550cb80b1223/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-rusia-retrage-siria-vine-kiev-chisinau-1_56eec5da5ab6550cb80b1223/index.html
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS21981.pdf
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• Washington érkekelt abban, hogy Oroszország moldovai energia- és bizton-
ságpolitikáját valamilyen módon ellensúlyozza. A moldovai bankbotrány és 
a belpolitikai válság is nagyobb amerikai jelenlétet tesz szükségessé, és több 
segélyt kap az USA-tól Moldova. E téren Románia mellett Lengyelországban 
is egyre növekvő fontosságú partnert talált. Egy Moldova ügyében kialakuló 
amerikai–orosz modus vivendi gyengítené a román unionizmust. Az ameri-
kai–orosz átmeneti kompromisszum az lehetne, hogy folytatódna Moldova 
Moszkvától való energiafüggése, ugyanakkor az állam semleges maradna, 
de a belpolitikában az USA által támogatott folyamatok is teret nyernének – 
mindez lefagyasztaná a geopolitikai versengést az ukrajnai rendezés utáni 
időkre.

értékelés

Feltűnő az orosz politika evolúciója, amely összekötötte a közel-keleti és a 
posztszovjet térségben folytatott politikáját. Ennek ikonikus jelképei a Kasz-
pi-tengerről Szíriába indított orosz rakéták. John Kerry amerikai és Szergej 

Lavrov orosz külügyminiszter 2016. áprilisi találkozóját részben az az amerikai felis-
merés segítette elő, hogy az Egyesült Államok lemaradt a megújult orosz stratégiára 
adandó válasszal.

Várható, hogy Moszkva az említett három stratégiai célja érdekében Közép-
Európában is a posztszovjet térségben alkalmazott politikai technikákat fogja 
használni: a belpolitikai élet befolyásolása, információs háború, építő jellegű – de 
kevésbé kivitelezhető – kezdeményezések. A mind sűrűbbé váló orosz–amerikai 
egyeztetések, a moldáv politikai-gazdasági válság elhúzódása és a román unionista 
nacionalizmus felfutása ránk is ki fog hatni. A minimális orosz cél a kelet-európai 
biztonságpolitika és energiaügyek befolyásolása, az amerikai tőke ukrajnai térnyeré-
sének a megakadályozása. Ennek az orosz stratégiának vagyunk mi a pufferzónája. 
A Kreml logikája szerint térségünket a semlegesség felé kell közelíteni. Ennek érde-
kében zajlik az információs hadviselés – Magyarország területén is.

Az ukrajnai politikai rendezést támogató Obama-doktrína a Minszk-2 nevű 
egyezségben jelent meg. Moldovára és a térségre vonatkozóan Moszkva is a po-
litikai rendezést hirdeti meg – az információs háború részeként. Kijev viszont nem 
mond le a katonai rendezésről, ám ezzel fokozatosan elszigetelődik a nemzetközi 
porondon. Magyarország tehát a régi kihívással szembesül, de új megjelenésben: 
a kelet-európai válságok újratermelődnek. E válságokat pedig Moszkva arra (is) 
használja, hogy gyengítse az euroatlanti struktúrák kohézióját, keleti terjeszkedését.

Hazánk Kelet-Európa ügyeivel kapcsolatban a nyugati szövetségi rendszerünk 
politikájának alakuló fősodrában, azaz az egyezkedésre és a politikai rendezésre 
irányuló német és amerikai kezdeményezések sikerében érdekelt. Bukarest viszont 
zavarban van a nyugati fősodor alakulása miatt, és nemzetpolitikája erőltetésével 
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magára maradhat. Ebben az összefüggésben lehetne megvizsgálni egy, a ke-
let-európai rendezés érdekében létrejövő, új típusú regionális együttműködés és 
magyar–román összefogás lehetőségeit. Az utóbbi hónapokban erősödik a Dacian 
Cioloş vezette román kormányban az a felismerés, hogy a gazdasági és biztonsági 
érdekei egyre inkább Közép-Európához kötik. Bukarest csak akkor tud továbblépni 
Moldova-politikájában, ha a saját kisebbségi és regionális politikáját vonzóvá teszi 
a Prut folyón túl. A decemberi román parlamenti választások után lehetőség nyílik a 
magyar–román kapcsolatok újrakezdésére és arra, ami eddig nem volt: nemzetpo-
litikai együttműködésre – hiszen érdekeink kompatibilisek lehetnek.


