
Hogyan tovább, Fehérorosz-
ország? Keményebb diktatú-
ra jön, avagy egyet hátralép 
a belarusz elnök? Mit lép 
Moszkva? A lapunknak 
nyilatkozó szakértő szerint 
az Európai Unió lehetőségei 
korlátozottak, hiszen úgy 
kellene büntetni Lukasen-
kát, hogy közben ne lökjék 
teljesen Putyin karjaiba.
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V akmerő és meghökkentő, 
amit Aljakszandr Lukasen-
ka (portrénkon) tett, ám jól 

átgondolt és megtervezett akció-
ról van szó – nyilatkozta a Króni-
kának Stier Gábor, a szláv világgal 
foglalkozó Moszkvatér.com portál 
főszerkesztője a Ryanair repülőgé-
pének minszki kényszerleszállása 
és az ellenzéki blogger, Raman 
Prataszevics letartóztatása kap-
csán. Szerinte a belarusz elnök 
jól látta, hogy európai irányban 
beszűkült a mozgástere, a jövője, 
pontosabban az általa elgondolt 
átmenet kivitelezése alapvetően 
Moszkvától és részben Pekingtől 
függ. Így sokat nem kockáztatott. 

„A szigorodó uniós szankciók jel-
zik, hogy Brüsszelnek elege van 
már Lukasenkából, ám a rendszer 
megdöntéséhez ez nem elég. Sőt 
ez az elszigetelés teljesen nem 
is fog működni. De meg kell je-
gyezni, hogy az EU lehetőségei 
is korlátozottak, hiszen úgy kel-
lene büntetni Lukasenkát, hogy 
közben ne lökjék teljesen Putyin 
karjaiba. Ebből a helyzetből tehát 
többet nem nagyon lehet kihozni, 
és azon sem lepődnék meg, ha a 
légitársaságok egy része idővel 
szép csendben visszasomfordál-
na a belarusz légtérbe. Lukasen-
ka közben belpolitikai értelem-
ben elérte, amit akart” – mondta 
a külpolitikai szakújságíró.

Stier Gábor szerint a belarusz 
társadalom megértette, hogy az 
emigrációban lévő ellenzéktől 
sokat nem várhat. „A tünteté-
sek kifulladtak, teljes az apátia. 
A rendszer ennél tovább nem 
fog keményedni, hiszen nincs 
nagyon miért. A jelenlegi hely-
zetben Lukasenka megkezdheti 
– nem fogja elsietni – a politikai 
átmenetet, ennek részeként az 
alkotmányos reformot, miután a 
mostani akcióval otthon, Keleten 
és Nyugaton mindenki értésére 
adta, hogy akkor és úgy megy 
el, amikor és ahogy akar. Ez 2023 

előtt szerintem nem reális, de le-
het ez akár később is. Erre a folya-
matra Putyin tud hatni, de mint 
eddig is láttuk, Lukasenka őt is 
megpróbálja kijátszani” – vázolta 
fel a közeljövőt a főszerkesztő.

Stier Gábor a Moszkvatér.com 
portálon közölt korábbi elem-
zésében azt írta, a történteknek 
szélesebb értelemben vett üze-
nete is van. Mégpedig az, hogy 
a posztszovjet térség nyugati 
nyomás alatt lévő politikusainak 
elegük van abból, hogy packáz-
nak velük. „A Kelet és a Nyugat 
között olyannyira kiéleződött a 
feszültség, hogy most már egyik 
fél sem nagyon ad a látszatra 
sem. Háború van, új hideghábo-
rú. Ebben az értelemben a Kreml 

ott áll Lukasenka mögött, akár tu-
dott a készülő akcióról, akár nem. 
S érthetnek belőle mindazok, 
akikre hasonló nyugati nyomás 
nehezedik. Ha mindebbe bele-
gondolunk, akkor akár el is hesse-
gethetjük azt a gondolatot, hogy 
Lukasenka ágyúval lőtt verébre. 
Számára ugyanis az volt a fon-
tos, hogy az a lövés nagyot szól-
jon” – hangsúlyozta Stier Gábor. 
Bendarzsevszkij Anton belarusz 
származású, Magyarországon élő 
elemző a Mandiner portálnak azt 
mondta, a tavalyi fehérorosz el-
nökválasztásokon egyértelműen 
kiderült, hogy megcsappant az 
államfő népszerűsége. „Ha még 
vannak is Lukasenkának támo-
gatói – én nem hiszem el, amit az 
ellenzék mond, hogy csak két-há-
rom százaléka van, szerintem 
húsz-harminc százalék közötti tá-
mogatottsága van még mindig – 
egyértelmű, hogy ők már kisebb-
ségben vannak” – hangsúlyozta a 
budapesti Danube Institute geo-
politikai kutatócsoport-vezetője. 
Mint mondta, a tavaly szeptembe-
ri szocsi találkozón a fehérorosz 
államfő gyaníthatóan sok min-
dent megígért Putyinnak, köztük 
azt is, hogy lesz egy hatalomá-
tadás, egy alkotmánymódosítás, 
amely az elnöki hatalmat leépíti, 

és amely előrehozott elnökválasz-
tással fog járni, másrészt pedig 
felpörgetik az orosz–belarusz 
integrációt, amit Oroszország 
régóta erőltet, Lukasenka pedig 
mindeddig ellenállt.

„Az orosz érdek az, hogy po-
litikailag is minél hamarabb in-
tegrálják Belaruszt, ami például 
egy közös valuta bevezetésével, 
bizonyos közös minisztériumok-
kal járna – orosz szempontból 
legfontosabb a védelmi minisz-
térium és a katonai bázisok 
kialakításának lehetősége Bel-
arusz területén, mert ma ugyan 
bizonyos állomásokat használ-
hat az orosz hadsereg, de orosz 
katonai kontingens nincs az 
országban” – nyomatékosította 
Bendarzsevszkij Anton. Hozzá-
tette ugyanakkor, hogy azóta 
megint fordult a helyzet, mert 
volt egy orosz Navalnij-ügy, 
amely egyfajta legitimációt 
adott Lukasenkának. Elmond-
hatta, hogy Oroszországban 
sincs minden rendben, így ked-
vező alkupozícióba került. A 
szakértő ezért úgy gondolja, Lu-
kasenka sikeresen tudja háríta-
ni a további integrációra irányu-
ló orosz kísérleteket – gazdasági 
integrációs intézkedések azon-
ban biztosan lesznek.
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Minszk az új hidegháború egyik terepe




