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BIZTONSÁGI STRATÉGIA: ROMÁNIA LEGINKÁBB OROSZORSZÁGTÓL TART, A KISEBBSÉGEK NEM KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

Homályos védelmi utalás Magyarországra
Éles reagálást váltott ki Moszkva 
részéről a parlamenti elfogadás 
előtt álló román védelmi stratégia, 
amely gyakorlatilag ellenségként 
határozza meg Oroszországot. Bár 
Magyarországot nem nevesíti, a 
dokumentum szerint veszélyt látnak 
az „illiberális demokráciában”. 
Barabás T. János elemző úgy véli, a 
homályos megfogalmazás visszaélé-
sekre ad lehetőséget.

 » PATAKY ISTVÁN

O roszország jelenti a legnagyobb 
veszélyt Romániára – derül ki az 
új bukaresti védelmi stratégiából. 

Az elkövetkező négy évre kitekintő do-
kumentum biztonságot adó tényezőként 
hangsúlyozza az európai uniós és a NA-
TO-tagság mellett az Egyesült Államokkal 
fenntartott partneri viszonyt. A stratégi-
ára Moszkvában is felfi gyeltek. Az orosz 
külügyminisztérium szóvivője, Maria Za-
harova egy sajtótájékoztatón kijelentette: 
a román politikusok elkezdtek plagizálni, 
átemelve az Oroszországot előszeretettel 
hibáztató Nyugat kedvenc témáit a nem-
zetvédelmi stratégiába. Szerinte ez arra 
utal, hogy Bukarestben képtelenek önál-
lóan gondolkodni. A nyilatkozat után a ro-
mán külügyi tárca berendelte Oroszország 
bukaresti nagykövetét. A RIA Novosztyi 
orosz hírügynökség beszámolójában úgy 
fogalmazott: Moszkva akkor válik hivata-
losan ellenséggé, amikor a román parla-
ment jóváhagyja a stratégiát.

Az amerikai aggodalom tükörképe
Barabás T. János, a budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Intézet vezető elemzője a 
Krónika megkeresésére elmondta, az új, 
2020-2024 között érvényes román nem-
zeti védelmi stratégia tükrözi az Egyesült 
Államok növekvő aggodalmát Oroszor-
szág globális biztonságpolitikája miatt. 
„Románia joggal aggódik a Fekete-tenger 
térségének biztonságáért, az oroszok hib-
rid hadviseléséért. De meglátásom szerint 
ezt a kihívást már kooperatívabb, európai 
partnereket bevonó politikával lehetne 
inkább kivédeni, összetettebb módon. A 

román stratégia fontossági sorrendben 
megkülönböztet fenyegetéseket, kockáza-
tokat, és sérülékenységeket. Oroszország 
a legveszélyesebb kihívás kategóriában, a 
fenyegetések között a második helyen sze-
repel, az új típusú kihívások (információs 
háború, ellenséges érdekcsoportok) után. 
Az amerikaiaktól elsajátított védelmi dokt-
rína az ilyen magas szintű kihívásra ösz-
szetett választ, aktív intézkedéseket ír elő. 
Ami a gyakorlatban azt jelentheti, hogy 
apró lépésekkel erősítik a román védel-
met, bővítik a fekete-tengeri hadgyakorla-
tokat, hangsúlyosabbá válik az informáci-
ós tevékenység” – fogalmazott a szakértő.

Barabás úgy vélte, a térség védelmének 
erősítése magyar érdek is, de a hangza-
tos szólamokon túlmenően nem világos, 
hogy Bukarest hogyan akarna a szom-
szédokkal ebben ténylegesen együttmű-
ködni. „Így például a Románia számára 
legfontosabb biztonsági övezetben, a 
Fekete-tengeren nem tapasztalok román 
részről tényleges bolgár vagy török part-
nerséget. Ez utóbbi egyik oka lehet az 
alacsony szintű román reagálás a nyugati 
szövetségi rendszerekben lévő változá-
sokra” – tette hozzá az elemző. Barabás 
T. János szerint a Krím egyoldalú annek-
tálása is jelzi a román aggodalmak jogos-
ságát, de a válasz összetettebb lehetne 
egy regionális összefogás által.

„Fertőző illiberális kísértés”
A dokumentumban a rizikófaktorok között 
szerepel a Moldovai Köztársaság is, ha a 
volt szovjet tagköztársaság az Európai Unió 
helyett keleti irányba bővíti majd kapcso-
latait. Bár Magyarországot nem nevesítik, 
a védelmi stratégia szerint veszélyt látnak 
az „illiberális demokráciában”. A külügyi 
intézet vezető kutatója szerint Magyaror-
szágra utal a védelmi stratégia a közepes 
nagyságú kihívásnak számító kockázato-
kat ecsetelő bekezdésében. Mégpedig az 
első helyen és szó szerinti fordításban ezek-

ben a sorokban: „az úgynevezett illiberá-
lis kísértés megjelent Kelet-Európában, 
amelyet pragmatikus stratégiai opciókkal 
összekapcsolva, vagy anélkül, de minden-
képpen társították a demokrácia hozzáve-
tőleges értelmezésével. Marad a térségben 
egy fertőző kockázat, ami ráhatással lehet 
Románia gazdasági fejlődésére és ellenál-
lóképességére”.

Barabás T. János szerint a homályos 
megfogalmazás visszaélésekre ad lehető-
séget. „Az idézett szöveget úgy fejteném 
meg, hogy az illiberálisok pragmatikus 
módon (tehát elvtelenek, mert ezek szerint 
nem hisznek igazából az illiberalizmus-
ban) akarnak befolyást szerezni a térség-
ben, ami veszélyezteti Románia gazdasá-
gát és biztonságát. Magyarán az elvtelen 
Magyarország Erdélyben akar terjeszked-
ni” – értelmezte a dokumentum üzenetét 
az szakértő. Megjegyezte, ha a „fertőző 
kockázat” a magyar támogatásokra vonat-
kozik, akkor nem árt tudni, hogy azok az 
elhanyagolt régiókba mennek, az ottani 
közösségek összeomlásának megakadá-
lyozása céljából, s nem egy etnikumnak 
vannak címezve. „Kovászna, Szatmár 
vagy Szilágy megyékhez képest a déli Te-
leorman megye tízszer annyi infrastruk-
túra-befektetést kapott a román kormány-
zattól az elmúlt tíz évben. A Székelyföld 
vezető cégei az alacsony hatékonyságú 
textil- és ásványvíziparban vannak jelen, 
jelezve, hogy Bukarest nem viseli a szívén 
ezt a vidéket” – mondta az elemző.

Erősítenék a nemzeti érzést
A nemzeti kisebbségek nem jelennek meg 
kockázati tényezőként a stratégiában. Ezt 
jó jelnek nevezte a külügyi intézet kuta-
tója. „Eddig sem volt hatékony politika a 
magyarság veszélyként való kezelése, arról 
nem beszélve, hogy egy magát otthon érző 
magyar közösség erősítené Romániát. Eu-
rópában egyre kevésbé lehet veszélynek 
minősíteni kisebbségeket, és nem csupán 
az etnikaiakat” – emelte ki Barabás T. Já-
nos. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a vé-
delmi stratégia a nemzeti érzés erősítését 
is célul tűzte, amit hagyományosan legin-
kább magyarellenességgel akar elérni a ro-
mán elit. Utalt arra, hogy a magyar–román 
viszonylatban az etnikai viszály fő forrása 
az eltérő történelemszemlélet. Bár létezik 
egy történelmi albizottság, az több mint 
húsz éve nem ülésezett. „Nagy eredmény-
nek tartanám, ha a felek megegyeznének 
abban: Európában nem kell egyformán 
látni a történelmet, de attól még lehetnek 
kitűnőek a kapcsolatok. Lásd Napóleon 
Bonaparte igencsak eltérő megítélését 
Franciaországban, Angliában, Olaszor-
szágban, vagy Oroszországban” – nyoma-
tékosította Barabás T. János.

 » A külügyi intézet vezető ku-
tatója szerint Magyarországra 
utal a román védelmi stratégia 
a közepes nagyságú kihívásnak 
számító kockázatokat ecsetelő 
bekezdésében. 
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A dokumentum alapján nem világos, Bukarest miként akar együttműködni a szomszédaival

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország és Szlovákia polgárai köl-
csönös tiszteletet akarnak, együtt akar-

nak működni, vagyis együtt szeretnének 
sikeresek lenni – hangoztatta Orbán Viktor 
miniszterelnök pénteken Budapesten, miu-
tán hivatalában fogadta Igor Matovic szlo-
vák kormányfőt. Utóbbi a szlovákiai magya-
rok egyenjogúságát hangoztatta. A tárgyalás 
után tartott közös sajtótájékoztatón Orbán 
Viktor megköszönte szlovák kollégájának 
többek között a felvidéki magyaroknak kül-
dött üzeneteit és gesztusait, valamint a ko-
ronavírus-járvány alatt kialakított együttmű-
ködést. Szintén köszönetet mondott azért, 
hogy a kormányprogramot magyar nyelvre 
is lefordították Szlovákiában. Közölte azt is, 
Magyarország büszke a területén élő szlovák 
közösségre, amely nagyszerű teljesítmény 
mutat, költségvetési támogatása pedig 2010 

óta a négyszeresére nőtt. A kormányfő fan-
tasztikusnak nevezte a két ország közötti 
élénk kapcsolatrendszert, jelezte például, 
hogy Szlovákia Magyarország harmadik leg-
fontosabb kereskedelmi partnere. A követke-
ző hónapok történelmi jelentőségű esemé-
nyei közé sorolta az új komáromi Duna-híd 
átadását, a 2022-ig megépülő hat új határát-
kelőt – amelyből három Ipoly-híd, és ame-
lyekkel 40-re emelkedik az átkelők száma –, 
továbbá azt is, hogy két ponton is összekötik 
a két ország villamosenergia-hálózatát és 
jelentősen, mintegy háromszorosára bőví-
tik a korábban megépített magyar-szlovák 
gázvezeték volumenét. „Mindezzel egész 
Közép-Európa stabilitásához hozzájárul 
Magyarország és Szlovákia” – jelentette ki 
Orbán Viktor, aki kérte szlovák kollégáját a 
magyar–szlovák kapcsolatok támogatására 
és a szlovákiai magyar közösséggel szem-
beni jóindulatának megőrzésére. Újságírói 

kérdésre Orbán Viktor közölte: a tárgyaláson 
nem hozta fel Trianon témáját, de jelezte, 
Budapest értékelte a szlovák miniszterelnök 
gesztusait, mondatait, „meg is érintette a 
magyarok szívét”. Hozzátette: „lehetetlen, 
hogy ugyanazt gondoljuk róla”, ezért nem 
kell róla sokat beszélni sem, majd mindenki 
saját magában elrendezi, lehetőleg úgy, hogy 
ne legyen akadálya a jövőbeli együttműkö-
désnek. „A magyar felfogás szerint társakat 
kell keresni a jövő megnyeréséhez, Szlová-
kia pedig természetes, kézenfekvő, baráti 
társa lehet ebben Magyarországnak” – kö-
zölte. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 
a magyar népet nem a genetika konstruálja, 
hanem a nyelv és a kultúra, ezért azt kérte 
Igor Matovictól, legyen jó miniszterelnöke 
a szlovákiai magyaroknak, ami azon múlik, 
érti-e, hogy a nyelvet és a kultúrát soha nem 
szabad háttérbe szorítani, mert „az a magyar 
számára fontosabb, mint az élete”.

A cél az, hogy a szlovákiai magyarok 
teljesen egyenjogú polgároknak érezzék 
magukat Szlovákiában – mondta a közös 
sajtótájékoztatón Igor Matovic. Kijelen-
tette: Szlovákia régióit attól függetlenül 
fogják fejleszteni, hogy kik élnek ott. Hoz-
zátette: azt szeretné, hogy mindenki saját 
anyanyelvére taníthassa gyermekeit, és 
ne kelljen félnie attól, hogy emiatt később 
hátrányt szenvednek a fi atalok. Termé-
szetesnek nevezte, hogy Magyarországot 
érdekli, milyen a szlovákiai magyarok 
helyzete, miként élnek. Kérdésre felelve 
Matovic a világ összes magyarjának meg-
ígérte, hogy Szlovákiában olyan „hátor-
szágot” teremtenek, amelyben a magyar 
közösség félelem nélkül megőrizheti a kul-
túráját. „Egy politikus akkor hazafi , ha az 
a célja, hogy minden állampolgárát védel-
mezze” – fogalmazott a szlovák kormány-
fő Budapesten.

Orbán Viktor: magyarok és szlovákok együtt akarnak sikeresek lenni




