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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol 
röviden ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk 
a magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd 
elősegítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Hogyan 
jelenik meg a klímaváltozás a nagyhatalmak nemzeti biztonsági tervezésében és a 
kapcsolódó intézményekben?”

Türke András István

A klímaváltozás problematikája Franciaország 
nemzeti biztonsági stratégiai dokumentumaiban 
és a kapcsolódó intézményekben

A francia törvényhozás a Grenelle-1 (2009) és Grenelle-2 (2011) törvénycso-
magokkal – főként a földművelés, halászat és erdőgazdálkodás tekinteté-
ben – szabályozta a klímaváltozás kihívásaira adandó válaszokat. A téma 

növekvő fontosságát jelzi, hogy 2009 és 2010 között Jean-Louis Borloo minisz-
tersége, valamint 2014 és 2017 között Ségolène Royal minisztersége alatt a kör-
nyezetvédelmi miniszter kacifántos titulusa ezzel is kiegészült: „...és a klímatár-
gyalásokért felelős miniszter” (MEEDDN, MEEM). 2017-től, Macron elnöksége óta 
az egész minisztérium az „ökológiai átmenet” (transition écologique) nevet viseli. 
2020 júliusától külön államtitkár felel a minisztériumon belül a biodiverzitásért. 

A Védelmi és Nemzetbiztonsági Tanácsnak (CDSN) a környezetvédelmi mi-
niszter nem tagja. 2019. május 15-én ugyanakkor Macron elnök felállította a CDSN 
mintájára a szintén általa elnökölt CDÉ-t, a „Ökológiai Védelem Tanácsát” (Conseil 
de défense écologique). Tagjai az első miniszter, a környezetvédelmi, a gazdasági, 
a külügy-, a földművelésügyi, az egészségügyi, a területi kollektivitás ügyi és a ten-
geren túli területekért felelős miniszterek, valamint az e célra mobilizált, ún. állami 
operátorok. A testület fő feladata irányvonalak felvázolása az ökológiai átmenet, 
a globális felmelegedés elleni közdelem, a biodiverzitás és a természeti erőforrá-
sok védelme területén. A CDÉ felépítését és tevékenységét élénk társadalmi vita 
kíséri, Macron még saját kormányának környezetvédelmi miniszterével, a téma 
elismert szakértőjével, a CDÉ felállítását ellenző Nicolas Hulot-val is konfliktusba 
került, aki ezért lemondani kényszerült.

A 2007-es Klímaterv után a Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás nemzeti ak-
cióterve (PNACC) 2011-ben készült el, ezt az ún. szektor- és minisztériumközi 
tervet öt évente szokták felülvizsgálni. A dokumentum négy prioritást és 
9 sarokpontot fogalmazott meg. Előbbiek: nemzetbiztonság és közegészségügy; 
szociális aspektusok és társadalmi egyenlőtlenségek; költségcsökkentés és 
ennek előnyeinek kihasználása; valamint a nemzeti örökség védelme. Utób-
biak pedig: ismeretbővítés; megfigyelőkapacitás bővítése; célcsoportok (polgárok, 
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vállalatok, média, képviselők stb.) tájékoztatása és « érzékenyítése »; területi meg-
közelítés (szubszidiaritás elve - TAI); finanszírozás; törvényhozási és szabályalko-
tási eszközök felhasználása; önkéntesség elve és a privát szektorral folyó dialógus 
elősegítése;  tengerentúli területek speciális jellemzői; nemzetközi tapasztalat-
cseréhez való hozzájárulás.

Párizs jelentős diplomáciai sikert ért el a 2015-ös párizsi klímaegyezmény tető 
alá hozásával, amellyel sikerült ésszerű kompromisszumot teremteni a résztvevők 
között. 2016-ban felülvizsgálták a PNACC-t és harmonizálták a Párizsi Egyezmény-
nyel, a PNACC-2-t 2018. dec 20-án fogadták el.

A biztonság- és védelempolitika legfőbb francia dokumentumainak vonatko-
zásában a 2008-as Védelmi és nemzetbiztonsági fehér könyv már utalt a klíma-
változáshoz (is) köthető természeti katasztrófák jelentette kihívások kezelésére 
(Fukushima, Sandy hurrikán, H1N1 stb.). A 2013-as „Fehér könyv” már e rendkívüli 
természeti jelenségek megsokasodásával számol, melyek jelentős hatást gyako-
rolnak a regionális biztonsági kérdések szintjére is. Külön kiemelik, hogy az északi 
sarki jégtakaró olvadásával új útvonalak nyílnak meg, melyek új stratégiai kockáza-
tot jelentenek, s e stratégia már számolt a világjárványok komoly kockázatával is. 
Franciaország csendes-óceáni területei (Új-Kaledónia, Francia Polinézia, Wallis és 
Futuna) különösen érintettek a klímaváltozás hatásait illetően, ezért kiemelt hang-
súlyt kapnak az ún. FRANZ (Franciaország–Ausztrália–Új-Zéland) egyezmények-
ben. Kiemelendő, hogy e dokumentumok megmaradnak az igen széles általános-
ságok szintjén. 

A jelenleg érvényben lévő, 2019–2025-ös Katonai Költségvetési Kerettörvény 
(LPM) a légtérbiztonság és a partiőrség eszközeinek modernizálását említi, me-
lyek főként a C&C területére terjednek ki, valamint megnövelik az őrjáratok számát.  
Mindezek többek között – a törvény szövege szerint legalábbis erre számítanak 
– segítenek majd a megsokasodó rendkívüli klímajelenségek kezelésében is, me-
lyek kiemelten veszélyeztetik a francia tengeren túli területeket és a kontinentális 
talapzatok kizárólagos gazdasági övezetét.

Franciaország 2017-ben betiltotta területén a kőolaj- és földgáztkitermelést, 
illetve a kutató, későbbi kitermelési célú fúrásokat a kőolaj, a földgáz és a kőszén 
tekintetében. Macron elnök a 2019-es G20-as japán csúcson kijelentette, Fran-
ciaország mindaddig nem ír alá kereskedelmi szerződést egy országgal, amíg az 
nem írta alá a párizsi klímaegyezményt. Ezen túl az elnöki akarat arra is kiterjed, 
hogy 2030-ig az ország minden olyan importőrével felbontja a szerződését, mely 
olyan területekről hoz be fa-, illetve mezőgazdasági árut, ahol a kivágott erdő rege-
nerálódását nem biztosítják. Ez az ún. „importált deforesztáció” megszüntetése. 
(Franciaországot az amazóniai erdőtüzek körüli éles diplomáciai pengeváltásban 
joggal bírálták azzal, hogy közvetve hozzájárult az erdőtüzekhez, mert olyan terüle-
tekről importál nagy mennyiségben szóját, ill. pálmaolajat, amely termőterületeket 
extenzív (ős)erdőírtással alakítottak ki.) Az Elysée adatai szerint Franciaország az első 
G7-ország, amely törvénybe iktatja a széntüzelésű erőművek bezárását, az utolsó né-
gyet 2022-ben tervezik bezárni, a teljes karbonsemlegesség céldátuma pedig 2050. 
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Emellett a 2021. január elsejétől életbe lépő pazarlás elleni törvény új rendszert 
vezet be a hulladékok újrahasznosítása területén, amellyel véget akarnak vetni az 
eldobható műanyagok gyártásának (2040-re), és az eladatlan termékek (főleg ru-
házati cikkek) bezúzási gyakorlatának. 2021-től az elégtelenül szigetelt ingatlanok 
tulajdonosai nem emelhetnek addig lakbért, amíg nem szigetelik megfelelően 
azokat. Továbbá Macron elnöki ciklusának végére 50%-kal tervezik csökkenteni 
a glifozát gyomírtó felhasználását. 

Baranyi Tamás Péter

Veszélyérzetből stratégia felé – az Egyesült Államok 

Az ország méretéből és veszélyérzékelése globalitásából adódóan az Egye-
sült Államok volt az egyik első olyan ország, mely aktívan kezdett foglalkoz-
ni a klímaváltozásnak a stratégiára gyakorolt hatásával. A valaha a korlátlan 

erőforrások hazájaként számontartott észak-amerikai környezetben a riasztó elő-
jel volt az 1973-as olajválság, az 1980-as hőhullám, vagy az 1988-as nagy nyugati 
aszály. Az 1987-es Nemzetbiztonsági Stratégia fogalmazta meg először, hogy a 
„szovjet veszéllyel szembeni megfelelő készültség” mellett a globális kihívások is 
egyre inkább előtérbe kerülnek a biztonság értékelésekor, bár ekkor inkább a né-
pességrobbanásra és a kereskedelmi egyensúlytalanságra utaltak, azonban már 
ekkor számoltak az állam kapacitásának gyengülésével a globális folyamatok irá-
nyítása felett. 1991-től kezdve tizenhárom Nemzetbiztonsági Stratégia nevezte 
meg a klímaváltozás következményeit stratégiai kérdésként.

Ezek az említések elsősorban a másodlagos veszélyekre hívták fel a figyelmet, 
vízbiztonságra, migrációs hullámra, politikai polarizációra a súlyosan érintett te-
rületeken. Miközben elismerték a klímaváltozás potenciális következményeit, az 
Egyesült Államok maradt a legnagyobb globális szennyező, így a bel- és külpoliti-
kai mozgástér megtartása érdekében nem írta alá az 1997-es COP-3 konferencián 
megalkotott kiotói jegyzőkönyvet sem, amiért sok kritikát is kapott. A klímavédelem 
szervesebben a 2010-es évek közepén kezdett beépülni az amerikai gondolko-
dásba, ami részben azért is volt, mert az Obama-elnökség elsődleges társadalmi 
prioritásnak az egészségügy átalakítását tekintette, miközben szintén fontosnak 
tartotta a palagáz-forradalom támogatását a közel-keleti energiafüggőség csök-
kentésére, még úgy is, hogy a palagáz-kitermelés is jelentős emisszióval jár. 
Az Obama-korszak második felében azonban egyre erőteljesebben jelentkezett a 
klímaváltozás kérdése. A kiotói jegyzőkönyv körüli kritikák után történelmi fordu-
lópontnak tűnt 2015 végén a COP-21-en a párizsi klímaegyezményhez való csat-
lakozás, valamint az, hogy a Védelmi Minisztérium rendelete mindenki számára 
előírta a klímaváltozáshoz való hosszú távú adaptálódást a fegyveres erőknél. Úgy 
tűnt, hogy kommunikációs szinten a klímaváltozás első számú veszéllyé lépett 
elő, ugyanakkor az USA hadserege még mindig több kibocsátásért volt felelős, 

https://www.gleick.com/blog/a-history-of-u-s-defense-intelligence-and-security-assessments-of-climate
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/01/climate/us-biggest-carbon-polluter-in-history-will-it-walk-away-from-the-paris-climate-deal.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/jun/16/healthcare-climate-change-obama-congress
https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/jun/16/healthcare-climate-change-obama-congress
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128095737000081?dgcid=scitechconnect_EES_starlink
https://www.newsecuritybeat.org/2016/03/pentagon-directive-quietly-ensures-climate-change-remains-long-term-priority/
https://theconversation.com/us-military-is-a-bigger-polluter-than-as-many-as-140-countries-shrinking-this-war-machine-is-a-must-119269
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mint a világ legtöbb országa együttvéve. Donald J. Trump elnöksége alatt jelen-
tős fordulat következett be a fehér házi politikában, hiszen az új elnök alapvetően 
korlátozásként tekintett a multilaterális egyezményekre, így ki is lépett a párizsi 
klímamegállapodásból, ami az USA vezető szerepének csökkenése mellett más 
államokat is kompetitívebb pályára sodort. Tükröződött mindez a 2017-es Nem-
zetbiztonsági Stratégiában is, mely kiemeli a klímaváltozás okozta veszélyeket, de 
leszögezi, hogy nem lehet támogatni a „növekedésellenes” napirendet sem, vala-
mint egyensúlyba kell hozni a klímavédelmi és energiabiztonsági szempontokat is.

A 2010-es évek főbb tendenciáinak egyike az is, hogy a klímaváltozást az ame-
rikai lakosság egy része valóban komoly ügyként tartja számon, ugyanakkor sok-
kal polarizáltabb is lett a társadalom. A Trump-kampány arra mutatott rá, hogy a 
klímavédelem állásokba kerülhet a rozsdaövezet államaiban, azonban a demok-
raták ennek ellenére is nyertek ezekben az államokban. Mindez rávilágít, hogy az 
ügy fontossága mellett politikailag megosztóvá és veszélyessé is vált, hiszen egy 
nagyszabású, de kiegyensúlyozatlan következményekkel járó klímavédelmi po-
litika szavazatokba kerülhet. A Biden-adminisztráció előkelő helyre rangsorolja a 
klímaváltozás kérdését, hiszen a korábbi külügyminiszter, John Kerry lesz a klíma-
ügyekért felelős elnöki különmegbízott; az új nemzetbiztonsági főtanácsadó, Jake 
Sullivan pedig kiemelten fontosnak tartja az ilyen nagy, átfogó kérdéseket. Sullivan 
elképzelése szerint az egyik legfontosabb kihívás az USA számára saját közép-
osztálya sérülékenysége, a társadalmi mobilitás beszűkülése, és ezzel a politikai 
polarizáció erősödése. Mindezeket tovább ronthatják a klímaváltozás hatásai, és 
úgy tűnik, Sullivan valóban átfogó stratégiát kíván kialakítani ezen a területen. 
Azonban továbbra is kérdés, hogy hogyan lehet hatékony klímaváltozás elleni 
stratégiát folytatni a rozsdaövezet megtartásával; miként lehet nagyobb nyomást 
helyezni klímaügyben a partnerekre a hagyományos szövetségek erősítése mellett; 
és miként lehet csökkenteni a tömeges szennyezést egy, az ipari-katonai komple-
xumhoz erős szálakkal kötődő új kormányzat számára is kedvező módon.

Salát Gergely 

Kína – fejlődési problémából biztonsági fenyegetés 

A klímaváltozás kérdését a 2010-es évtized elejéig a kínaiak alapvetően a fenn-
tartható fejlődés problémakörén belül értelmezték, a biztonsági megközelí-
tést elutasították. Ennek fő oka az volt, hogy az 1978-ban meghirdetett „re-

form és nyitás” első három évtizedében a gazdasági növekedés volt a fő prioritás, 
s ennek a hozzáállásnak ellentmondott volna a környezeti kérdések biztonságiasí-
tása. Amikor 2007-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsában először került napirendre 
a klímaváltozás és a biztonság összefüggése, a kínai küldött elutasította a klíma-
változás biztonsági kérdésként való kezelését, s hasonló történt 2011-ben az ENSZ BT 

https://www.gleick.com/blog/a-history-of-u-s-defense-intelligence-and-security-assessments-of-climate
https://theconversation.com/climate-change-joe-biden-could-ride-a-wave-of-international-momentum-to-break-deadlock-in-us-149121
https://www.politico.com/news/2020/11/27/jake-sullivan-biden-national-security-440814
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/07/joe-biden-if-president-will-push-allies-like-australia-to-do-more-on-climate-adviser-says
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/07/joe-biden-if-president-will-push-allies-like-australia-to-do-more-on-climate-adviser-says
https://theintercept.com/2020/11/24/biden-military-national-security-blinken-flournoy/
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2377740019500076
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2377740019500076
https://www.lawfareblog.com/chinas-pivot-climate-change-and-national-security
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ezzel kapcsolatos második vitáján is. Az évtized végére azonban megváltozott az 
álláspont, s a harmadik, 2019-es tanácskozáson már a kínaiak is elismerték, hogy a 
klímaváltozás veszélyt jelent a békére és a biztonságra.

A környezeti fenyegetések máig nem szerepelnek az elsődleges biztonsági 
területek között, a hagyományos biztonsággal foglalkozó szervezetek kevésbé 
foglalkoznak a témával, a klímaváltozás ügye nincs képviselve a biztonsági intéz-
ményrendszerben, ugyanakkor az utóbbi években a legfelsőbb vezetők kommuni-
kációjában és ennek nyomán a bel- és külpolitikai diskurzusban a klímaváltozás 
már biztonsági fenyegetésként is megjelenik. Ez összefügg azzal, hogy 2014-ben 
Hszi Csin-ping (Xi Jinping) államelnök-pártfőtitkár meghirdette a „biztonság ho-
lisztikus szemléletét”, vagyis a korábbi – a biztonsági kérdések körébe csak a ha-
gyományos fenyegetéseket soroló – megközelítést egy összetettebb biztonság-
koncepció váltotta fel. Az új szemlélet meghirdetésekor a biztonságnak tizenegy 
dimenzióját sorolták fel, s ide tartozott az „ökológiai biztonság” és a „természeti 
erőforrások biztonsága” is. 

Mindez a változás a kormányzati dokumentumokban is megjelenik. Kína 2007-ben 
adta ki első klímaváltozási programját, majd 2008-ban a klímaváltozással foglal-
kozó első fehér könyvét. Ezekben és a következő évek hasonló dokumentumaiban 
a témát még fejlődési problémaként kezelik, ugyanakkor a nemzetbiztonsággal 
kapcsolatos fehér könyvekben 2008-tól időről időre a klímaváltozás is megjelenik 
a globális kihívások listáján, olyan tényezők mellett, mint a terrorizmus vagy a 
járványok. Kínai részről a vonatkozó 2014-es kínai–amerikai közös közlemény-
ben jelenik meg először egyértelmű biztonsági fenyegetésként az éghajlatválto-
zás mint „az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb veszély”, majd a 2017-es 
EU–Kína közlemény is az „instabilitás egyik fő okaként” hivatkozik a problémára. 
Innentől fogva a kérdést gyakran említik a biztonsági problémák között a politikusi 
beszédek és hivatalos dokumentumok. 

A környezeti kérdések növekvő fontosságát jelzi, hogy az addigi Állami 
Környezetvédelmi Hatóságot 2008-ban minisztériumi szintre emelték, így létrejött 
a Környezetvédelmi Minisztérium, majd ebből 2018-ban az Ökológiai és Környezet-
ügyi Minisztérium, vagyis az egyre komplexebb kérdéskör az Államtanács szint-
jén is képviseletet nyert. A klímaváltozás hatásainak enyhítése helyet kapott a 
12. (2011–2015), a 13. (2016–2020) és a frissen elfogadott 14. (2021–2025) 
ötéves tervben is. 2020-ban az ENSZ közgyűlésén Hszi Csin-ping bejelentette, 
hogy Kína széndioxid-kibocsátása 2030 előtt tetőzni fog, illetve 2060-ra az or-
szág karbonsemlegessé válik. A retorika módosulását azonban nem követte az 
intézményrendszer átalakítása. A holisztikus biztonsági megközelítést intézmé-
nyesen leképező, 2013-ban felállított Nemzetbiztonsági Bizottságba nem került 
be olyan tag, aki kifejezetten a környezeti biztonsággal foglalkozna. A klímavál-
tozás és az egyéb környezeti problémák biztonsági fenyegetésként való beál-
lítása inkább csak bizonyos kormányzati intézkedések legitimálására szolgál. 
Például a kínai kormányzat „légszennyezés elleni háborúról” beszélve hirdette 
meg 2014-ben vonatkozó intézkedéseit. 

https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2377740019500076
https://jamestown.org/program/the-holistic-security-concept-the-securitization-of-policy-and-increasing-risk-of-militarized-crisis/
https://jamestown.org/program/the-holistic-security-concept-the-securitization-of-policy-and-increasing-risk-of-militarized-crisis/
http://www.china.org.cn/english/china_key_words/2015-09/07/content_36528050.htm
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-02/p5_climate_security_wp.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-02/p5_climate_security_wp.pdf
http://chnun.chinamission.org.cn/eng/gyzg/t626117.htm
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/xw/t521513.htm
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-02/p5_climate_security_wp.pdf
https://fas.org/programs/ssp/nukes/2008DefenseWhitePaper_Jan2009.pdf
https://www.lawfareblog.com/chinas-pivot-climate-change-and-national-security
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-change
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-change
https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/2020-10/350072665-Final-Version-EU-China-Leaders-Joint-Statement-on-Climate-Change.pdf
http://mee.gov.cn/
http://mee.gov.cn/
https://www.greengrowthknowledge.org/research/energy-and-climate-goals-china%E2%80%99s-12th-five-year-plan
https://www.climate-laws.org/geographies/china/policies/13th-five-year-plan
https://www.carbonbrief.org/qa-what-does-chinas-14th-five-year-plan-mean-for-climate-change
https://www.cnbc.com/2020/09/23/china-claims-it-will-be-carbon-neutral-by-the-year-2060.html
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2377740019500076
https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-pollution-idUSBREA2405W20140305
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A kérdéskör teljeskörű biztonságiasításától a pekingi kormányzat tartózkodik, 
mert ez azzal járna, hogy egy sor egyéb területet alá kéne rendelni a környezeti 
kérdéseknek, ezt azonban az ország egyéb céljai – elsősorban a gazdasági növe-
kedés igénye – nem teszik lehetővé. Például Kína az utóbbi években is százszámra 
épít szénerőműveket, s ennek ellentmondana, ha a széndioxid-kibocsátás növeke-
dését folyamatosan nemzetbiztonsági fenyegetésként állítanák be. Ugyanakkor a 
kérdéskör egyre inkább biztonsági problémává válik a következő tényezők miatt: 
1) Kína a világ természeti katasztrófák által egyik leginkább sújtott országa, 
s előrejelzések szerint a globális felmelegedés káros hatásai is különösen érinteni 
fogják (elsivatagosodás, gleccserek elolvadása, aszályok, áradások, tengerszint 
emelkedése stb.); 2) Az egyre bővülő és érdekeinek hangot adó középosztály élet-
minőségét rontja a kiterjedt környezetszennyezés, s ez a rendszer legitimitását és 
hosszú távon stabilitását is veszélyezteti; 3) A globális felmelegedés csökkenti a 
kínai mezőgazdaság termelékenységét, ezzel veszélyezteti az élelmezésbizton-
ságot; 4) Az Övezet és Út kezdeményezés beruházásai által a kínaiak külföldön is 
hozzájárulnak a környezet rombolásához, s ezzel határaiktól távol is instabilitást 
okoznak. Ezen tényezők miatt valószínű, hogy a környezetkárosítás és klímavál-
tozás nemzetbiztonsági kérdésként való kezelése hamarosan a retorikai szintről 
átkerül a valós intézkedések és intézmények dimenziójába.

Ilyash György 

Klíma és nemzeti biztonság pillérei Oroszországban 

A környezet és a biztonság, azon belül pedig a klíma/éghajlat és a biztonság 
összefüggései nemzetközi szinten releváns és rendkívül sokrétű diskurzust 
eredményeznek. A kérdéskörhöz kapcsolódó szakmai és politikai vitákkal 

párhuzamosan egyre több állam a nemzeti biztonsági stratégiai tervezés részévé 
teszi az említett nexust. 

Oroszország esetében számos állami keretdokumentum szolgál támpontul a 
témáról való gondolkodáshoz. A jogi környezet főbb elemei között érdemes emlí-
teni az Oroszországi Föderáció környezeti doktrínáját (Экологическая доктрина 
Российской Федерации, 2002); az Oroszországi Föderáció éghajlati doktrínáját 
(Климатическая доктрина Российской Федерации, 2009) és az utóbbihoz kap-
csolódó átfogó végrehajtási tervet (2011); az Oroszországi Föderáció nemzet-
biztonsági stratégiáját (Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, 2015); az Oroszországi Föderáció környezeti biztonsági stratégiáját 
(Стратегия экологической безопасности Российской Федерации, 2017) és az 
utóbbihoz kapcsolódó átfogó végrehajtási tervet (2019); az állami politika alap-
jai az Oroszországi Föderáció környezeti fejlesztése terén 2030-ig tartó időszak-
ra (Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, 2012); a Nemzeti cselekvési 

https://www.carbonbrief.org/analysis-will-china-build-hundreds-of-new-coal-plants-in-the-2020s
https://www.carbonbrief.org/analysis-will-china-build-hundreds-of-new-coal-plants-in-the-2020s
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2019/04/29/716347646/why-is-china-placing-a-global-bet-on-coal
https://www.lawfareblog.com/chinas-pivot-climate-change-and-national-security
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S2377740019500076
https://www.eesi.org/articles/view/exploring-the-environmental-repercussions-of-chinas-belt-and-road-initiativ
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/548754
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/548754
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/269098
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/rasporyazhenie_pravitelstva_rossiyskoy_federacii_ot_25_aprelya_2011_g_730_r.html
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/294430
http://kremlin.ru/acts/bank/41879
http://government.ru/docs/36912/
http://kremlin.ru/events/president/news/15177
http://kremlin.ru/events/president/news/15177
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terv az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás első szakaszáról a 2022-ig 
tartó időszakra (Национальный план мероприятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата на период до 2022 года, 2019) elnevezésű és más kap-
csolódó dokumentumokat. A dokumentumok hangsúlyosan a környezeti és éghaj-
lati biztonság gazdasági és szociális dimenzióival foglalkoznak. A fő cél minden 
esetben az Orosz Föderáció fenntartható fejlődése. 

Az elemzők gyakran úgy ítélik, hogy az orosz döntések ezen a területen egy-
fajta közpolitikai ambivalenciát mutatnak, és hiányzik belőlük a helyi, regionális 
és szövetségi szintű vertikális összehangoltság. Az utóbbi hivatkozott doku-
mentum rámutat arra, hogy ez csak részben van így. A cselevési tervben fog-
laltak szerint Oroszország tudatosan kíván felkészülni a globális éghajlatvál-
tozás negatív és pozitív következményeire egyaránt, ezért ez nem ambivalens 
közpolitika jele. Valóban Oroszország jelenleg több dimenzióban is számolhat 
a pozitív vagy részben pozitív következményekkel, például az Északi-sarkvidék 
gazdasági hasznosítása terén (beleértve a hajózási útvonalakat) vagy éppen az 
agrárszektor fejlődése kapcsán. 

A vizsgált kérdéskör jogi környezetét kiegészíti az intézményi háttér. Orosz-
ország esetében a környezeti biztonság szervezetileg az Oroszországi Föde-
ráció Biztonsági Tanácsához tartozik. Az orosz elnök 2011-ben hozta létre az 
Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa részeként működő Környezet-
biztonsági Tárcaközi Bizottságot (Межведомственная комиссия Совета 
Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности). 
A testület 2020 végén véleményezte és támogatta az Orosz Föderáció éghajlati 
doktrínájának megújítását. A testület tagsága arra enged következtetni, hogy a 
hangsúly a környezeti és éghajlati biztonság gazdasági és szociális dimenzióin 
van. Továbbá a hivatkozott intézményi háttér egyben arra is utal, hogy az orosz 
elnök döntő befolyással rendelkezik a környezeti biztonság kérdésében. 

Mindezek fényében elmondható, hogy az Oroszországi Föderáció Védelmi 
Minisztériuma a környezeti biztonság terén inkább háttérszereplő, melynek el-
sődleges feladata a többi intézmény, tárca támogatása, segítése és a saját öko-
lógiai lábnyomának csökkentése (kivétel ez alól az Északi-sarkvidék, melynek 
tekintetében vezető szerep hárul a tárcára). A minisztérium vonatkozó ismerte-
tője is erről tanúskodik, ahogy a fogalom meghatározása is. Vannak azonban 
arra utaló jelek, hogy a védelmi szereplők ennél komplexebben közelítik meg a 
kérdéskört. Ilyen például, hogy 2021 elején Oroszország helyreállította a Szov-
jetunió összeomlása után bezárt speciális laboratóriumot, amelynek célja a 
fegyverek szélsőséges időjárási körülmények közötti tesztelése, pl.: sarkvidéki, 
sivatagi és egyéb körülmények esetén (mínusz 60-tól plusz 60 Celsius fokig, 
esőben stb.). 

Oroszország aktívan részt vesz a közös nemzetközi kezdeményezésekben, 
így kiemelten a párizsi éghajlatvédelmi egyezményben, bár az orosz vállalások 
kapcsán eltérő értékelések születnek. Mindenesetre az orosz fél ezen a téren kiszá-
mítható álláspontot képvisel. Továbbá az ország aktívan készül a nemzetközi szinten, 

http://government.ru/news/38739/
http://government.ru/news/38739/
https://www.csis.org/analysis/climate-change-will-reshape-russia
https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/16/magazine/russia-climate-migration-crisis.html
https://www.economist.com/europe/2019/09/19/why-russia-is-ambivalent-about-global-warming
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/01/ambassador-vasiliev-lists-russias-new-arctic-priorities
https://www.propublica.org/article/the-big-thaw-how-russia-could-dominate-a-warming-world
http://kremlin.ru/acts/bank/33136
http://www.scrf.gov.ru/about/commission/MVK_ecol/
http://www.scrf.gov.ru/about/commission/MVK_ecol/
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2852/
http://www.scrf.gov.ru/about/commission/MVK_ecol_members/
http://mto.ric.mil.ru/Stati/item/253187/
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=13830@morfDictionary
https://ria.ru/20201224/laboratoriya-1590660903.html
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/ecology/obzor-ekologicheskoy-politiki-rossii/
https://www.csr.ru/ru/publications/klimaticheskaya-povestka-rossii-reagiruya-na-mezhdunarodnye-vyzovy/
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kiemelten az Európai Unióban várható „zöld fordulatra”. Átgondolást érdemel az 
a kérdéskör is, hogy a nagyhatalmak kapcsolatára milyen hatással lehet a klíma-
változás, például az orosz–amerikai kapcsolat esetében. 

Összességében elmondható, hogy Oroszország jelenleg priorizálja a környe-
zeti és éghajlati biztonság gazdasági és szociális dimenzióit, továbbá regionális 
szempontból az Északi-sarkvidék került a kormányzati figyelem középpontjába. 
Ugyanakkor nem alaptalan azon értékelés, miszerint a déli irányból (például Kauká-
zus és Közép-Ázsia) érkező potenciális kihívásokra is tekintettel kell lenniük az 
orosz döntéshozóknak. 

https://russiamatters.org/analysis/expert-survey-how-will-climate-change-impact-us-russian-relations
https://www.americansecurityproject.org/russia-sees-climate-change-as-security-threat/

