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 Forró helyzet az Északi-sarkon 

Összefoglalás: Az utóbbi években egyre komolyabb nemzetközi figyelem 
irányul az Északi-sarkvidék (más néven Arktisz) térségére. A globális 
felmelegedés okozta olvadás, környezeti átalakulás ugyanis új lehetőségeket 
teremt a korábban elszigetelt régióban – legyen szó az újonnan megnyíló, 
időszakosan jégmentes hajózási útvonalakról vagy akár a bőséges természeti 
erőforrásokhoz és szénhidrogén-készletekhez való hozzáférésről. A nemzetközi 
kapcsolatok szakirodalmában az Északi-sarkvidéknek ez a felértékelődése 
egyfajta új „aranyláz” narratívájában jelenik meg, amely szerint a különböző 
határviták és a természeti kincsek, hajózási útvonalak feletti ellenőrzés 
kapcsán a térség országai között kiéleződhet a verseny. Az ilyen típusú 
vészforgatókönyvek azonban jelenleg még eltúlzottnak látszanak, az arktiszi 
országok közti kapcsolatokra többnyire az együttműködés jellemző. A jelen 
elemzés egyfelől körbejárja az Északi-sarkvidéken zajló aktuális geopolitikai 
fejleményeket, másrészt igyekszik a térségben érintett államok változó érdekeit, 
hozzáállását is bemutatni.

Abstract: The Arctic has become the subject of remarkable interest over the 
past few years. As a result of global warming, the previously isolated region now 
presents several new opportunities, such as seasonally ice-free shipping routes 
or access to its vast mineral riches and hydrocarbon reserves. The growing 
prominence of the region has spurred talk of a “gold rush” in the High North 
in the international relations literature, with fears and speculation abounding 
as to whether inter-state competition will intensify over maritime boundaries, 
natural wealth and shipping lanes. For now, these doomsday scenarios seem 
far-fetched, and relations between Arctic players are generally cooperative. 
This policy brief aims first to explore the main geopolitical developments in 
the region, and then to elaborate upon the changing policies and interests of 
Arctic countries.

AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK
NEMZETKÖZI HELYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

Az Északi-sarkvidék, azaz az északi sarkkörtől északra fekvő terület a Föld 
felszínének 8 százalékát teszi ki. Legnagyobb részét tenger (és szezoná-
lis jégtakaró) borítja. A régió szárazföldi részei hat államhoz – Dániához 

(Grönland), az Amerikai Egyesült Államokhoz (Alaszka), Izlandhoz, Kanadához, 
Norvégiához és Oroszországhoz – tartoznak. Az Arktisznak mintegy 4,2 millió la-
kosa van, akiknek 10 százaléka tekinthető őslakosnak. Földrajzi megoszlás szerint 
2,1 millió fő él Oroszországban, 1,3 millió Európában, valamint további 827 ezer 
Észak-Amerikában. A térség emellett a rendkívül színes állat- és növényvilágáról 
is ismert.

https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!
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Határviták, szuverenitás

A régió iránti nemzetközi figyelem fokozódásával újra felmerültek egyes kisebb 
határviták. Az államközi tengeri határdemarkációról az ENSZ által 1982-ben 
elfogadott tengerjogi egyezmény (United Nations Convention on the Law of 

the Sea) rendelkezik. A tengeri határviták közé tartozik:
• Az Atlanti- és a Csendes-óceánt Kanada északi partvonala mentén össze-

kötő Északnyugati-átjáró ügye (Kanada vs. nemzetközi víz);
• A Beaufort-tenger demarkációja Alaszka és Kanada északnyugati partjainál 

(Kanada vs. Egyesült Államok);
• Az északi-tengeri út/átjáró ügye (Oroszország vs. nemzetközi víz);
• A Grönlandtól északra fekvő Hans-sziget hovatartozása körüli jogviták (Dá-

nia vs. Kanada);
• Az Északi-sarkhoz közeli Lomonoszov-hátság státusza (Dánia vs. Oroszor-

szág).

Fontos megjegyezni, hogy ezek túlnyomórészt kis kiterjedésű területekről szó-
ló, jogilag marginálisnak számító viták. Az Északi-sarkvidéken összességében 
nincsenek komolyabb diplomáciai feszültségeket okozó határkonfliktusok vagy 
jelentősebb méretű kérdéses hovatartozású területek. A legtöbb határvita már év-
tizedek óta tart; az Arktisz iránti mostani élénk érdeklődés így akár gyorsíthatja is a 
tárgyalásos úton történő lezárásukat. Ez történt példának okáért 2010-ben, amikor 
Oroszország és Norvégia rendezte a Barents-tengeri határvitáját.

1. ábra
Határviták és szuverenitás az Északi-sarkvidéken

https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2017-11/2017 - 172 PCTR 17 E rev.1 fin - NATO AND SECURITY IN THE ARCTIC.pdf
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az Északi-sarkvidÉki tanács működÉse

Az Északi-sarkvidéket érintő diplomáciai kapcsolatok legfőbb intézménye az 
úgynevezett Északi-sarkvidéki Tanács (Arctic Council). A nemzetközi kor-
mányközi szervezet az ottawai nyilatkozat kiadásával alakult meg, 1996-ban. 

Alapító okirata szerint a fő célja a részes államok együttműködésének előmozdítá-
sa, a viták békés rendezése, a helyi őslakos közösségek jogainak védelme, valamint 
a környezetvédelem. Jelenleg nyolc, az északi sarkkörön belüli területtel rendelkező 
állam a tagja (Dánia, az Egyesült Államok, Finnország, Izland, Kanada, Norvégia, 
Oroszország és Svédország). A tagállamok rotációs alapon vállalják el a szervezet 
két-kétéves időszakra szóló elnökségét; 2019 és 2021 között Izland tölti be ezt a 
tisztséget.

Az Északi-sarkvidéki Tanács döntéshozatali folyamatainak állandó résztvevő-
je még hat, az őslakosokat képviselő érdekvédelmi szervezet, valamint a régióban 
területtel nem rendelkezdő, de érdeklődő államok is folyamodhatnak megfigyelői 
státuszért. Eddig Dél-Korea, India, Japán, Kína, Olaszország és Szingapúr élt ez-
zel a lehetőséggel. A tanács titkársága 2013 óta a norvégiai Tromsø-ben működik, 
és a tevékenysége hat állandó munkacsoport (pl. a környezetszennyezés nyomon 
követése, veszélyeztetett állat- és növényfajok védelme, katasztrófavédelem, a 
fenntartható fejlődés stb.) köré szerveződik. 

Ahogy ebből is látszik, az Északi-sarkvidéki Tanács napjainkban inkább tudo-
mányos és környezetvédelmi együttműködési fórumként szolgál, mint politikai vagy 
gazdasági fókuszú regionális szervezetként. (Sőt, a mandátuma kifejezetten tiltja, 
hogy katonai-védelmi kérdéseket tűzzön a napirendjére.) Az utóbbi években több 
elképzelés is napvilágot látott az arktiszi diplomácia intézményesítésének elmélyíté-
sére: egyesek egy teljesen új, biztonságpolitikai, hajózási és tengerjogi kérdésekkel 
foglalkozó nemzetközi szervezet megalapítását szorgalmazzák, de valószerűbbnek 
tűnik, hogy idővel az Északi-sarkvidéki Tanács mandátumát bővítik ki ilyen céllal.

AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKKEL KAPCSOLATOS
AKTUÁLIS ÜGYEK

Földrajzi fekvése okán a hidegháború alatt az Északi-sarkvidék stratégiai fon-
tosságú volt, hiszen a kölcsönös nukleáris megsemmisítés lehetőségének 
korában az volt a legrövidebb útvonal a két szuperhatalom között. Aztán az 

1990-es években némileg leértékelődött a térség, s a világpolitika perifériájára szo-
rult. Úgy 2010 óta viszont ismét a figyelem középpontjába került. Ennek fő oka a 
globális felmelegedés okozta olvadás, illetve az azzal járó számos olyan környezeti 
változás, amely új lehetőségeket teremt az arktiszi régióban. A következő rész eze-
ket az Északi-sarkvidéket érintő aktualitásokat mutatja be.

https://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us
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klímaváltozás

A klímaváltozás kérdésköre az Arktisz vonatkozásában többrétű: egyrészt önma-
gában egy éppen zajló, óriási horderejű átalakulást eredményező folyamatról 
van szó, másrészt pedig számos egyéb térségbeli aktualitás katalizátora 

(pl. kereskedelmi útvonalak megnyílása, szénhidrogénkészletek kitermelése). Az 
Északi-sark abból a szempontból is különleges, hogy ott szinte kézzelfoghatók az 
éghajlatváltozás következményei, a térség ugyanis kétszer olyan gyorsan meleg-
szik, mint a bolygó többi része. Az elmúlt három évtized során már a korábbinak 
a felénél is kisebbre zsugorodott a jéggel borított terület nagysága, és mintegy 
háromnegyedével csökkent a jég térfogata. Egyes előrejelzések szerint az Északi-
sarkvidék már akár 2040-re jégmentessé válhat nyaranta. A klímakutatók úgy vélik, 
ez egyebek mellett a permafroszt (azaz az „örök fagy”) felengedésével, hatalmas 
mennyiségű metánnak a légkörbe kerülésével, valamint számos állat- és növényfaj 
esetleges kipusztulásával járhat. Emellett veszélybe kerülhet a térségbeli őslakos 
közösségek hagyományos életmódja, extrém esetekben akár a fennmaradásuk is.

2. ábra
Az északi-sarkvidéki jéghatár változása

nyersanyagok, ásványkincsek

Az egyik legtöbb érdeklődést kiváltó fejlemény, hogy a jégtakaró olvadása 
miatt az Északi-sarkvidék szénhidrogénkincse könnyebben elérhetővé válik. 
Az arktiszi kőolaj- és földgázkitermelés ugyanakkor korántsem új keletű: az 

első jelentősebb sikeres kutatófúrásokat még az 1960-as években végezték Szi-
béria és Alaszka területén. A United States Geological Survey 2008-as felmérése 

https://www.economist.com/graphic-detail/2017/05/01/the-decline-of-arctic-sea-ice
https://www.economist.com/graphic-detail/2017/05/01/the-decline-of-arctic-sea-ice
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szerint a világ eddig felfedezetlen olaj- és gázkészleteinek közel egynegyede talál-
ható a térségben, amelynek túlnyomó része a víz alatt (offshore) fekszik.

Bár hatalmas potenciális készletekről van szó, mégis számos tényező hátráltat-
ja a térségbeli energiatermelés érdemi kibontakozását. Egyrészt rendkívül magas 
színvonalú technológiára van szükség az akár több kilométerrel a sarki víz felszíne 
alatt rejlő kőolaj és földgáz kinyerése érdekében, másrészt – éppen a drága techno-
lógia miatt – csillagászati összegekbe kerül a kitermelés. Egyes iparági becslések 
szerint az északi-sarkvidéki olaj- és gázprojektek megtérüléséhez hordónként leg-
alább 100-120 dolláros olajárra lenne szükség. (Összehasonlításképpen: az olajár 
az utóbbi hónapokban a hordónkénti 60 dolláros szint körül mozgott.) A szénhidro-
gének mostani, viszonylag mérsékelt nemzetközi ára mellett így általánosságban 
véve jelenleg nem gazdaságos az arktiszi kitermelés. Harmadrészt az olajvállalatok 
napi működését nagymértékben gátolják a kemény földrajzi körülmények, a zord 
időjárás, valamint a kitermelt nyersanyagok szállításához szükséges infrastruktúra 
(vezetékek, kikötők, terminálok) hiánya.

A fenti tényezők természetesen nem jelentik azt, hogy a kezdeti lelkesedés után 
teljesen alábbhagyták volna a térségbeli kitermelést. Több nagyszabású olaj- és 
gázprojekt is folyamatban van. A jellegét tekintve némelyik inkább presztízsberuhá-
zás, amely pénzügyileg talán nem is térül meg középtávon. Ide sorolható például a 
komoly iparági érdeklődést kiváltó Jamal LNG-projekt, amely az oroszországi Ja-
mal-félszigeten kitermelt földgáz cseppfolyósított formában történő exportját teszi 
lehetővé. Érdekesség, hogy a 27 milliárd dolláros(!) beruházásban nemcsak olyan 
hatalmas orosz energiavállalatok vesznek részt, mint a Gazprom vagy a Novatek, 
hanem a francia Total vagy a kínai China National Petroleum Corporation (CNPC) is.

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy a kőolaj és a földgáz mellett az Észa-
ki-sarkvidék számos egyéb értékes ásványkincset is rejt (egyebek mellett nikkelt, 
platinát, titánt, aranyat, cinket, kobaltot és uránt).

Hajózási útvonalak

A klímaváltozás okozta másik fontos hatás a korábban teljesen bejegesedett 
hajózási útvonalak szezonális szabaddá válása. Az északi-sarki átkelésnek 
ugyanis több előnye is lenne az eddig használt útvonalakhoz képest. Egy-

felől érdemi szempont az időnyerés, hiszen akár 30 százalékkal csökkenhetne a 
menetidő a távol-keleti és az európai, észak-amerikai célpontok között. Másrészt 
az északi-sarkvidéki régió biztonságosabbnak tekinthető, mint például a Malaka-
szoros, a Szuezi-csatorna vagy Szomália partvidéke, ahol komoly veszélyt jelent a 
terrorizmus és a kalózkodás.

A hajózás szempontjából a legtöbb várakozás az Északnyugati-átjáróhoz kap-
csolódik, amelyen már 2014-ben át tudott kelni az első kereskedelmi hajó. Az átjáró 
jogi státusza azonban továbbra is vitatott: Kanada a saját felségterületének tekinti, 
míg az amerikai álláspont szerint az a tengeri szokásjog alapján nemzetközi víznek 
minősül.

https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!
https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!
https://www.economist.com/leaders/2017/04/29/the-arctic-as-it-is-known-today-is-almost-certainly-gone
https://www.economist.com/leaders/2017/04/29/the-arctic-as-it-is-known-today-is-almost-certainly-gone
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-07/russia-eyes-greater-energy-dominance-as-novatek-taps-arctic-lng
https://www.bbc.com/news/business-45527531
https://www.bbc.com/news/business-45527531
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Összességében az északi-sarkvidéki hajózás – a kőolaj- és földgázkiterme-
léshez hasonlóan – jelenleg még inkább csak lehetőség, mint valóság. Korántsem 
beszélhetünk a sokak által vizionált „hajózási forradalomról”. Annak ugyanis egyelő-
re gátat szabnak a szélsőséges időjárási viszonyok (extrém hideg, gyakori viharok), a 
jégzajlás veszélye és a part menti infrastruktúra (pl. kikötők) hiánya. Ezt támasztják 
alá a statisztikák is: a Panama- vagy a Szuezi-csatornán naponta annyi kereskedel-
mi hajó kel át, mint az Arktiszton egy teljes év leforgása alatt.

vÉdelempolitika

A régió iránti fokozott figyelem következtében biztonságpolitikai téren is komoly 
fejleményeknek lehettünk tanúi az elmúlt időszakban. Általános trendként 
megfigyelhetővé vált, hogy a térségbeli országok folyamatosan erősítik a ka-

tonai-védelmi képességeiket.
E téren a jelen állás szerint Oroszországnak van a legnagyobb előnye. Már eleve 

az orosz katonai jelenlét volt a legmarkánsabb a térségben, az utóbbi néhány évben 
pedig egy átfogó hadifejlesztési program keretében tovább erősödtek az ország 
pozíciói. Az orosz katonai fölényt jól példázza, hogy a kulcsfontosságúnak számító 
jégtörő hajókból több mint 40 darabbal rendelkeznek, míg Kína csak hárommal és 
egyelőre az Egyesült Államok is csupán kettővel (bár további hatnak az építése éppen 
folyamatban van). Az oroszok hat éven belül immár a harmadik atommeghajtású 
jégtörő hajójukat avatták fel idén májusban. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
mindez egy általános orosz fegyverkezési programnak csak az egyik része, azaz a 
fejlesztéseik nem kifejezetten a térségre fókuszálnak. Emellett az is hangsúlyozan-
dó, hogy Oroszország arktiszi katonai képességei még most is jóval a hidegháború 
alatti szintjük alatt maradnak. Az utóbbi évek feszült orosz–nyugati kapcsolatai fé-
nyében mégis sokan aggodalommal tekintenek az ottani orosz katonai expanzióra. 
Ezt jól illusztrálja az a júliusi hír, miszerint egy nukleáris meghajtású orosz mélyten-
geri tengeralattjáró balesetet szenvedett, és 14 tengerész vesztette életét. Annak 
ellenére, hogy a hivatalos közlemények szerint az északi-sarkvidéki tengerfeneket 
kutatta a hajó, rögtön számos összeesküvés-elmélet és találgatás kapott szárnyra.

Az oroszok szembetűnő lépései mellett más országok (így például Kanada, az 
Egyesült Államok és Norvégia) is a térségbeli katonai képességeik további kiépíté-
sén dolgoznak. A befektetések magas költségei és technikai bonyolultsága miatt 
mindez természetesen a leghamarabb is csak középtávon rendezheti át érdemben 
az erőviszonyokat. Az említett államok mellett a transzatlanti szövetség szintjén, a 
NATO keretein belül is fokozódik az a régióbeli aktivitás. 2016-ban Norvégia vezeté-
sével tartottak egy NATO-hadgyakorlatot az Északi-sarkvidéken, egy évvel később 
pedig a norvégiai Spitzbergák szigetcsoporton ülésezett a NATO Parlamenti Köz-
gyűlése. A szövetség egyébként katonai szempontból hagyományos, realista módon 
közelíti meg az arktiszi fejleményeket, és az érdeklődése homlokterében az orosz 
(és mindinkább a kínai) jelenlét biztonságpolitikai következményei állnak. Emellett 
a szervezet is egyre hangsúlyosabban kezeli az úgynevezett új típusú kihívásokat, 

http://polarconnection.org/arctic-geopolitics/
http://polarconnection.org/arctic-geopolitics/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/arctic-climate-change-military-russia-china/?noredirect=on&utm_term=.22ed916faa8b
https://www.highnorthnews.com/en/russias-rosatomflot-launches-third-new-nuclear-icebreaker
https://www.highnorthnews.com/en/russias-rosatomflot-launches-third-new-nuclear-icebreaker
https://edition.cnn.com/2019/07/02/europe/russian-submersible-fire-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/07/02/europe/russian-submersible-fire-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/24/military-buildup-in-arctic-as-melting-ice-reopens-northern-borders
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/24/military-buildup-in-arctic-as-melting-ice-reopens-northern-borders
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91048.htm
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mint például az energiabiztonságot vagy a klímaváltozás biztonsági következmé-
nyeit.

Összességében tehát valóban folyamatban van egyfajta katonai expanzió a tér-
ségben, de ez csak hosszabb távon fogja igazán éreztetni a hatását, ma inkább 
elrettentő jellegű, szimbolikus lépésekről beszélhetünk. Jelenleg nem tűnik valószí-
nűnek egy nyílt katonai konfliktus kitörése az Északi-sarkvidéken.

Őslakos közössÉgek

Végezetül, a térséget érintő utolsó aktuális probléma az arktiszi őslakos közös-
ségekkel függ össze. Bár ez a kérdés korántsem generál akkora érdeklődést, 
mint a kőolaj-kitermelés vagy az újonnan megnyíló hajózási útvonalak, mégis 

égető fontosságú az ott élő népcsoportok szempontjából. A térség közel négymillió 
lakosának csak hozzávetőleg egytizede tekinthető őslakosnak, de ők is több mint 
negyven különböző kultúrájú, nyelvű, történelmű közösséget alkotnak. Egyelőre 
nem valószínű, hogy a klímaváltozás következtében tömegesen kényszerülnének a 
lakóhelyük elhagyására, de az időjárási viszonyok és a körülményeik megváltozása 
komoly átalakulását hozhat az életmódjukban. Már most több, az őslakos közös-
ségeket képviselő érdekvédelmi szervezet tiltakozik a növekvő hajóforgalom, az 
olajvállalatok megjelenése, valamint az ökoturizmus fellendülése ellen. Kérdés, hogy 
a helyiek a jövőben hogyan fognak tudni alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz.

VERSENGÉS VAGY EGYÜTTMŰKÖDÉS?
AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKI SZEREPLŐK VÁLTOZÓ ÉRDEKEI

Az elemzésnek ez a része az Északi-sarkvidéken érdekelt államok térségbe-
li politikai, gazdasági céljait, érdekeit igyekszik röviden felvázolni. Az utóbbi 
időkben két fontos trend figyelhető meg e tekintetben. Az első Oroszország 

határozottabb fellépése – mind a fent említett katonai fejlesztéseken, mind az ener-
getikai projekteken keresztül. A Krím félsziget annektálása és az ukrán válság óta 
a Nyugat azonban sokkal komolyabb biztonsági kockázatként kezeli az északi-sar-
ki orosz jelenlétet, ezért Moszkva térségbeli lépéseit nagyfokú bizalmatlanság és 
gyanakvás fogadja. Az orosz asszertivitás ezáltal közelebb is hozza egymáshoz 
a többi sarkvidéki államot. A másik érdemi esemény a sarkvidéken területtel nem 
rendelkező szereplők megjelenése a térségben – közülük főként Kína emelhető ki.

oroszország

Oroszország rendelkezik a sarkkörön belül a legnagyobb területtel (az Ark-
tisz teljes szárazföldi részének mintegy 40 százaléka tartozik hozzá). Így 
korántsem meglepő, hogy az Északi-sarkvidék hangsúlyos szerepet kap az 

orosz stratégiai koncepciókban. Ennek több oka is van. Elsőként a területi védelem 

https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT500.html
https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT500.html
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szempontjából fontos Moszkva számára a térség, hiszen a hosszú, védtelen északi 
partvonal akár sebezhetőségként is értelmezhető, kiváltképp, ha a közeli tengerek 
könnyebben hajózhatóvá válnak. A katonai expanzió sem véletlen, hiszen az összes 
sarki állam közül csak Oroszország nem tagja a NATO-nak. Másrészt az oroszok 
a legaktívabbak a térség szénhidrogénkészleteinek a kiaknázásában, emellett 
komoly reményeket fűznek a hajózási útvonalak felszabadulásához is. Vlagyimir 
Putyin orosz elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a tervek szerint 2024-re már akár 
80 millió tonnányi orosz áru lesz szállítható az északi-sarkvidéki térségben. További 
prioritást jelent a Kreml szempontjából az is, hogy nagyszámú orosz (és őslakos) 
közösség él a sarkkörön túl – gondoljunk csak a 350 ezer lakosú Arhangelszkre 
vagy a 300 ezer fős Murmanszkra. 

az amerikai egyesült államok

Az Egyesült Államok a hidegháborút követő időszakban szinte teljesen el-
fordult a térségtől, és csak az utóbbi néhány évben kezdett ismét aktívabb 
szerepet vállalni az arktiszi politika formálásában. Az államközi diplomáci-

ai kapcsolatokban azonban sok konfliktust okoz, hogy az USA aláírta ugyan az 
ENSZ tengerjogi egyezményét, de nem ratifikálta azt (még ha szokásjogként el is 
ismeri). Washington mindenekelőtt védelempolitikai és energetikai szempontból 
érdeklődik a térség iránt. Donald Trump elnökségének kezdete óta két markáns 
hangsúlyváltás figyelhető meg. Az első a biztonságpolitikai kérdéseknek – fő-
ként az orosz és a kínai befolyás veszélyeinek – a kiemelése az Északi-sarkvidék 
kapcsán, a második a klímaváltozás tényének a kategorikus tagadása, ami nagy-
mértékben akadályozza a regionális környezetvédelmi törekvéseket. Példának 
okáért idén májusban az Északi-sarkvidéki Tanács tagjainak a közös zárónyi-
latkozata – szokatlan módon – elmaradt, ugyanis az USA kifogásolta annak az 
éghajlatváltozásra utaló szövegrészeit, így nem volt hajlandó aláírni a dokumen-
tumot.

kanada És az Észak-európai országok

Kanada és az észak-európai államok hasonló módon közelítenek az Északi-
sarkvidékkel kapcsolatos kérdésekhez. Mindegyikük erősíti a védelempolitikai 
pozícióját, miközben a hivatalos kormányzati kommunikációjukban inkább a 

környezetvédelmet és a klímaváltozás veszélyeit szokták kiemelni. Egyelőre Kanada 
jár az élen közülük az új gazdasági lehetőségek (energetikai projektek, kikötők építé-
se, hajózás) kihasználásában.

https://geopoliticalfutures.com/toward-geopolitics-arctic/
https://geopoliticalfutures.com/toward-geopolitics-arctic/
https://www.highnorthnews.com/en/continued-disagreements-over-climate-change-appear-likely-kill-arctic-council-joint-declaration
https://www.highnorthnews.com/en/continued-disagreements-over-climate-change-appear-likely-kill-arctic-council-joint-declaration
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az európai unió

Az Európai Unió szerepe az Északi-sarkvidék vonatkozásában egyelőre 
meglehetősen ambivalens. Három sarki állam (Dánia, Finnország és Svéd-
ország) is tagja az EU-nak, de Brüsszelnek kevés lehetősége van a térségbeli 

folyamatok alakítására. Az EU arktiszi stratégiai koncepciója 2016 áprilisában je-
lent meg. A dokumentum elsősorban olyan „puhább” diplomáciai témákra helyezi 
a hangsúlyt, mint a békés együttműködés, a multilateralizmus, vagy a környezeti 
fenntarthatóság, de az égetőbb biztonságpolitikai és gazdasági kérdésekben máig 
nem jött létre egységes uniós álláspont.

kína

Kína az 1990-es évek óta van jelen az északi-sarkvidéki térségben a különböző 
tudományos együttműködéseken keresztül, de 2010 óta sokkal aktívabb ala-
kítójává vált az ott zajló folyamatoknak. A távol-keleti ország még 2013-ban 

kapott megfigyelői státuszt az Északi-sarkvidéki Tanácsban. Egy évvel később Hszi 
Csin-ping kínai elnök egy beszédében már hazája arktiszi ambícióira is utalt. Meg-
fogalmazása szerint Kína „sarki nagyhatalom” kíván lenni. Peking tavaly publikálta a 
saját északi-sarkvidéki stratégiai koncepcióját, amelyben szorosan összekötötte a 
térségbeli érdekeit az úgynevezett Övezet és Út Kezdeményezéssel (Belt and Road 
Initiative, BRI). Kína arktiszi céljai sokrétűek. Közéjük sorolható az északi-sarkvidéki 
természeti erőforrásokhoz való hozzáférés, akárcsak az új hajózási útvonalak által 
kínált kereskedelmi előnyökből történő részesedés. A régióbeli tudományos kutatá-
sok, illetve az infrastrukturális, energetikai projektek terén is fontos szerepet vállal. 
Természetesen mindez az ország globális hatalommá válásának egyik velejárója-
ként is értelmezhető.

KONKLÚZIÓ

Az Északi-sarkvidék sokáig a világpolitika perifériájának számított, de ez az 
elmúlt néhány évben egyértelműen megváltozott. A klímaváltozás okozta 
környezeti átalakulás nyomán számos új lehetőség nyílt meg a térségben, 

legyen szó a szénhidrogének kiaknázásáról vagy a szezonálisan jégmentessé 
váló hajózási útvonalak használatáról. Ugyanakkor mindkét esetben egyelőre túl-
zás lenne komolyabb fellendülésről beszélni, mint ahogy – szerencsére – azok a 
forgatókönyvek sem bizonyultak még igaznak, amelyek a régió vonatkozásában 
kiéleződő államközi versengést és fegyverkezést vizionáltak. Az Északi-sarkvidék 
jövője politikai, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt rendkívül képlékeny, 
és azt nemcsak a globális felmelegedés hatásai, hanem a térségbeli szereplők 
változó érdekei formálják majd. Egy biztos: a következő években továbbra is a világ-
politika egyik legdinamikusabban fejlődő térsége marad az Arktisz.

https://eeas.europa.eu/arctic-policy/eu-arctic-policy_en
https://eeas.europa.eu/arctic-policy/eu-arctic-policy_en
https://www.martenscentre.eu/publications/new-geopolitics-arctic-russia-china-and-eu
https://www.economist.com/china/2018/04/14/china-wants-to-be-a-polar-power
https://www.foreignaffairs.com/reviews/2015-08-20/arctic-race-wasnt

