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Bevezetés
A II. világháború befejezése óta Finnország, mint kis állam tudatosan próbál
alkalmazkodni külső környezetének változásaihoz, teljes mértékben fenntartva biz
tonságát és mozgásszabadságát. A hidegháború időszaka alatt az ország politikai
célja a semlegesség biztosítása és a nemzetközi pozícióinak erősítése volt. Nemzet
közi helyzetének erősítéséhez minden olyan globális és regionális nemzetközi szer
vezetet felhasznált, ahol tapasztalatokat szerezhetett, illetve képviselői révén aktívan
alakíthatta és alakítani tudja napjainkig is az intézmények munkáját. Ennek a politi
kának a kiindulópontja a semlegesség és a független katonai védelem. Ez a politika
vezetett el Finnország 1995-ös európai uniós tagságához.
A hidegháború évei alatt Finnország proaktív politikát folytatott, hogy képes
legyen az általa kitűzött célokat elérni. Az ország vezetése remélte, hogy nemzetközi
kapcsolatai és semleges politikai magatartása képes kompenzálni a Szovjetunióval
kötött egyezmény következményeit.1 Finnország külpolitikája legalább ilyen fontos
volt, következetes magatartással igyekezett bizonyítani semlegességét, annak ellené
re, hogy a nemzetközi jogi garanciák nem álltak rendelkezésére. Az ország nem állí
totta, hogy semleges maradt jogi értelemben, mint nyugati szomszédja, Svédország,
ugyanakkor megállapítható, hogy sajátos politikát folytatott. A szovjet vezetés időn
ként emlékeztette Finnországot a szerződésben vállalt kötelezettségeire, azonban az
ország igyekezett egyenlő távolságot tartani a hidegháború két főszereplőjétől. Ter
mészetesen ezeket a törekvéseket nem követte minden esetben siker. Míg a hideghá
ború évei alatt a finn biztonság- és védelempolitika alapját a semlegesség adta, addig
az 1990-es években bekövetkezett politikai eseményekre az ország lassú folyamatos
változásokkal reagált. A Kelet-Közép-Európában és Kelet-Európában bekövetkezett
változások hatására Finnország igyekezett a Szovjetunióval kötött megállapodást
semmissé tenni, illetve új alapokra helyezni. Az ország külpolitikája akkor került
valódi válaszút elé, amikor a nyugati értékrend és a geopolitikai helyzet alapján új
stratégiai irányt kellett kijelölni. Az új irány egyik legfontosabb állomása az európai
uniós tagság kérdése volt. Az 1990-es évtized elején még a finn társadalom megosz
tott volt a kérdésben, a tagság ellenzői azzal érveltek, hogy az ország elveszíti külpo

1 Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezmény a Szovjet Szocialista Köztár
saságok Szövetsége és a Finn Köztársaság között. http://heninen.net/sopimus/1948 e.htm 2009.11.12.
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litikai mozgásterét, míg támogatói azt a nézetet vallották, hogy a csatlakozás új lehe
tőségeket teremt.
A XX. század utolsó évtizedében a finn kül- és biztonságpolitikában bekö
vetkezett változások meghatározó hatással vannak Finnország jelenlegi biztonságpo
litikai helyzetére. A 2000-es évek első évtizedében jelentkező kihívások megjelennek
az ország biztonság- és védelempolitikájában bekövetkezett változásokban is.

A témaválasztás indoklása
A XX. században a nemzetközi rendszer és a nemzetközi politika számos,
nagy jelentőségű változáson ment keresztül. Globalizálódó világunkban a biztonság
politika, illetve maga a biztonság egyre komplexebb jelentéssel bíró, és egyre gyak
rabban használt fogalommá vált. A hidegháború befejeződésével e fogalmak nem
hogy háttérbe szorultak volna, hanem jelentésük egyre elterjedtebbé és összetettebbé
vált.
Doktori értekezésemben, egy hazánkban kevés figyelemre méltatott, valamint
csekély számú hazai szakirodalommal rendelkező témával foglalkozom, Finnország
biztonság- és védelempolitikájának változásával a hidegháború végétől napjainkig. A
téma kapcsán szeretném bemutatni és elemezni azokat a változásokat, amelyek az
1990-es években zajlottak le a nemzetközi rendszerben és meghatározták Finnország
új geopolitikai helyzetét. Bemutatom és elemzem azokat a változásokat, amelyeknek
köszönhetően megváltozott az ország biztonság- és védelempolitikai stratégiája. Mi
vel a téma rendkívül sokrétű így, azokat az új típusú kihívásokat emelem ki, ame
lyekkel az ország jelenlegi helyzetét meghatározzák.
Finnország geostratégiai helyzetének megváltozására a legjobb példa az or
szág és a többi „klasszikus” északi ország közötti kapcsolat megváltozása vagy az
Oroszországi Föderációval kapcsolatos politikában bekövetkezett stratégiaváltás.
Finnország jelentős szerepet tölt be az európai biztonsági architektúrában. Ennek
egyik megjelenési formája az északi harccsoportban vállalt szerepe, illetve az Euró
pai Unió által vezetett műveletekben való részvétel.

2 Az Oroszországi Föderáció és Oroszország megnevezéseket az értekezésemben megegyező tarta
lommal használom. A szerző megjegyzése.
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Finnország európai uniós integrációjának és a NATO-val történő együttmű
ködés lehetőségeinek teljes körű kiaknázása szempontjából is meghatározó jelentő
ségű az Oroszországgal felépített kapcsolat. A finn biztonság- és védelempolitika
mindenkori mozgásterét jelentősen befolyásolja keleti szomszédjával fenntartott kap
csolata. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy az olyan kis államok, mint
Finnország is egy középhatalommal kiépíthetnek olyan bilaterális kapcsolatot, amely
hosszú távú politikai és gazdasági céljaik eléréséhez segítséget nyújt. A független
Finnország és Oroszország kapcsolata több mint egy évszázadra tekint vissza. Dol
gozatomnak nem célja, hogy ennek a kapcsolatnak minden aspektusát bemutassam,
csak azokat emelem ki belőle, amelyek döntően meghatározzák Finnország jelenlegi
biztonság- és védelempolitikáját, illetve 1990 óta döntő hatást gyakoroltak rá.
Finnország az 1990-es években lezajlott politikai és gazdasági változásokra
folyamatosan reagált, ennek köszönhetően sikeresen csatlakozott az Európai Unió
hoz. A XXI. század első évtizedében pedig rendkívül sikeres európai uniós tagál
lammá vált. Képes volt az új típusú kihívásokra rugalmasan válaszolni, és a külpoli
tikájában sikeresen érvényesítette azokat az alapelveket, melyeket a megváltozott
biztonság- és védelempolitikai stratégia meghatározott.
Úgy gondolom, hogy Finnország geostratégiai helyzetének megváltozása, va
lamint a régióban jelenleg is zajló a biztonsági környezetet erőteljesen befolyásoló
hatások bemutatása szükségessé teszik a téma elemzését. Ismereteim szerint jelenleg
Magyarországon Finnország biztonság- és védelempolitikáját, illetve az országot és
vele együtt az északi régiót nem ismerik eléggé.
Véleményem szerint a Finnországban eltöltött időszak alatt szereztem annyi
ismeretanyagot, hogy a választott témát be tudom mutatni és hozzá tudok járulni
Finnország védelem- és biztonságpolitikájának megértetéséhez. Azért tartom fontos
nak a téma feldolgozását és megismertetését, mert Finnország jelenleg Európa egyik
legfejlettebb állama, amely példaként szolgálhat Magyarország és a közép-európai
kis országok számára, hogyan lehet sikeres egy kis ország az Európai Unióban.

A tudományos probléma megfogalmazása
A hidegháború időszaka alatt Finnország fejlődését és nemzetközi kapcsolata
inak alakulását meghatározta keleti szomszédjával, a Szovjetunióval fenntartott kap8
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csolata. Az ország számára a szomszédos világhatalommal fenntartott kapcsolat egy
fajta kényszerpályát is jelentett, hiszen ahhoz, hogy megtartsa külpolitikai mozgáste
rét pragmatikus és sok esetben önkorlátozó - azonban a nemzeti érdeket szem előtt
tartó - politikát kellett folytatnia. A hidegháború időszaka után, az 1990-es években
bekövetkezett nemzetközi politikai, gazdasági és társadalmi változások hatására Fin
nország új geopolitikai helyzetbe került. A változások (Szovjetunió megszűnése, a
balti államok függetlenné válása), melyek átalakították az Északi régió stratégiai
helyzetét szükségszerűen kikövetelte, hogy Finnország a megváltozott biztonsági
környezetben új biztonság- és védelempolitikai irányvonalat válasszon. Az új politi
kai irányvonal és az elmúlt 20 évben végrehajtott módosításai jól tükrözik azokat az
új típusú kihívásokat, amelyekkel az ország folyamatosan szembesül. A kihívások a
folyamatos változásokat is jelentik, erre a legjobb példa az ország és a többi „klaszszikus” északi ország közötti kapcsolat megváltozása vagy az Oroszországi Föderá
cióval kapcsolatos politikában bekövetkezett stratégiaváltás. Ugyanakkor az új típusú
kihívásokat, olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például a globális felmele
gedés okozta éghajlatváltozás, aminek a hatásai erőteljesebbek a sarkköri területeken
az átlagosnál, így a következményei is drasztikusabban jelennek meg. Finnország
számára a bekövetkező változások lehetőségeket és folyamatos kihívást jelent.
Finnország jelentős szerepet tölt be az európai biztonsági architektúrában.
Ennek egyik megjelenési formája az északi harccsoportban vállalt szerepe, illetve az
Európai Unió által vezetett műveletekben való részvétel.
Finnország szerepe a skandináv régióban bekövetkezett geostratégiai átalaku
lás miatt az elmúlt évtizedben is folyamatosan változott. A változások új kapcsolati
rendszer kialakítását jelentették a térség államaival, a balti államokkal, Oroszországi
Föderációval és az Európai Unió tagállamaival. A Finnország részben történelmi
múltjából adódóan, részben pedig külpolitikai elkötelezettsége miatt egyfajta kény
szerpályán mozog. Az ország által választott új politikai irányvonal és a keleti szom
szédjával a Szovjetunió helyébe lépő Oroszországgal felépített kapcsolat miatt fo
lyamatos politikai egyensúlyozásra kényszerül. Ez a politikai mezsgye határolja be
az ország számára azokat a lehetőségeket és kihívásokat, amelyek meghatározzák
Finnország politikai elköteleződését. Ugyanakkor az általam felvázolt problémakör
nemcsak kétirányú, hiszen az ország esetleges NATO-tagsága egy erőteljes atlanti
elköteleződést jelent, feladva az ország jelenlegi az egykori semlegességet felváltó
9
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katonailag elnemkötelezetti státuszát. Ebből a szempontból vizsgálva a kérdéskört fel
kell tennünk azt a kérdést is, hogy Finnország számára jelenlegi geostratégiai helyze
tében valóban szükséges-e a NATO-tagság.

Kutatásaim során a következő tudományos problemákat
vizsgaltam meg
>

Finnország biztonság- és védelempolitikáját;

>

Az ország európai uniós integrációját és a közös európai védelempolitikában
betöltött szerepét.

>

Finnország biztonsági helyzetének változását és nemzetközi szerepének fejlő
dését.

>

A NATO szervezetével kialakított kapcsolatát, ennek a kapcsolatnak a Finn
Védelmi Erőre gyakorolt hatását.

>

Oroszországgal fenntartott kapcsolatát és ennek fejlődését.

>

A skandináv régióban betöltött szerepét, az egyes államokkal kialakított kap
csolatát.

>

A balti-államokkal kialakított kapcsolatát.

Kutatási celkitUzesek
>

Bizonyítani kívánom, hogy a finn biztonság- és védelempolitika változásai amelyek meghatározták az ország elmúlt két évtizedes történetét, biztonsági
helyzetének alakulását, nemzetközi szerepvállalásának fejlődését - az 1990es évek új típusú kihívásaira vezethetők vissza.

>

Finnország történetében és fejlődésében, valamint nemzetközi szerepvállalá
sában meghatározó jelentősége van az Oroszországhoz fűződő kapcsolatának.
Kutatásomban célul tűztem ki, hogy bizonyítom ennek a kapcsolatnak a radi
kális minőségi változását Finnország aspektusából.

>

Áttekintem Finnország európai uniós integrációját és a közös európai véde
lempolitikában játszott szerepét. Bizonyítom semlegességipolitikájának radi
10
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kális változását. Bemutatom, hogy a semlegességi politika megváltozása ho
gyan befolyásolta az ország szerepét az európai védelem kialakításában és
értékelem az ország biztonság- és védelempolitikájára gyakorolt hatását.
>

Annak ellenére, hogy bemutatom az északi régióban bekövetkező változáso
kat, valamint Finnország kapcsolatait és a megteremtett együttműködéseket a
skandináv országokkal, továbbá áttekintem Finnországnak a balti államokkal
kialakított kapcsolatait, kutatásomban a téma részletes feldolgozásával bizo
nyítom, hogy Finnország új kül- és biztonságpolitikai koncepciója hangsú
lyosan eltolódott a globális együttműködés felé.

>

Annak bizonyítására, hogy Finnország hosszú távon politikailag tovább köze
ledik a NATO-hoz, aminek egyik lehetséges végeredménye az ország NATOtagsága, áttekintem Finnország és a NATO szisztematikusan fejlődő együtt
működését. Bemutatom az ország NATO-hoz fűződő viszonyát és azokat a
hatásokat, amelyeket ez a kapcsolat a Finn Védelmi Erő fejlődésére gyakorol.

Kutatási módszerek
A kutatási téma kifejtése során olyan képet vázolok fel a rendelkezésre álló
magyar, finn, angol, orosz nyelvű publikációk és dokumentumok segítségével, amely
alkalmas a finn biztonság- és védelempolitika változásainak megítélésére. Ennek
érdekében tanulmányoztam a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi - főként finn és
angol nyelvű - publikációkat, tanulmányokat és az elérhető szakirodalmat. Tájéko
zódtam az interneten. Konzultációkat folytattam hazai és külföldi szakemberekkel,
valamint konferenciákon vettem részt. A szakirodalom alapos megismerése után ku
tatási hipotéziseket állítottam fel, amelyek igazolására a dolgozatom végén kerül sor.
Az egyes részkérdések kidolgozása során alkalmaztam az analízis módszerét. A
szakirodalom és az általam gyűjtött információk rendszerezése után szintetizáltam a
rendelkezésemre álló ismereteket. A disszertációm megírása során felhasználtam
azokat a katalógusokat, publikációkat, konferencia kiadványokat, személyes tapasz
talataimat, melyeket finnországi kutatásaim során szereztem.
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Hipotezisek
1.

Kutatási témám alaphipotézise, hogy Finnország jelenlegi biztonság- és véde

lempolitikájának tézisei az 1990-es évek új típusú kihívásaira vezethetők vissza. A
XX. század utolsó évtizedében lezajló politikai, gazdasági és társadalmi változások
átalakították az egész világot és benne Európát. A változások olyan határozott, új
lehetőséget teremtettek egyes országok számára, amelyek egyértelműen pozitívak,
mások számára azonban negatív hatásai voltak. Az Európában lezajló események
hatására új kis államok jöttek létre, új politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok
születtek, felszabaduló térségek kapcsolódtak újra történelmi régiójukhoz. Mindezek
a változások Finnország biztonság- és védelempolitikájában is megjelentek. A meg
jelenő változások tükrözik az ország stratégiai partnereihez fűződő viszonyát.
2.

Az új politikai koncepciónak köszönhetően megváltozott Finnország kapcso

lata az Európai Unióval és a NATO-val is. Az ország biztonság- és védelempolitikai
stratégiája által meghatározott alapelvek mutatják, hogy a Finnország általfolytatott
semlegességi politika radikálisan megváltozott. A semlegesség fogalmának újradefi
niálása meghatározza az országnak az Európai Közös Biztonság- és Védelempoliti
kához való hozzájárulását, a közös európai védelem megteremtésében játszott szere
pét, és a törekvései meghatározó példával szolgálnak a kis európai országoknak.
3.

A hidegháború lezárását követően Finnország nemzetközi kapcsolatai gyöke

resen átalakultak. Az 1990-es években kiadott biztonság- és védelempolitikai kon
cepció nem szakít a finn kül- és biztonságpolitikai hagyományokkal, hanem a folya
matos alkalmazkodásra építi fel az ország nemzetközi szerepvállalását. A geopoliti
kai változásokhoz történő folyamatos alkalmazkodás eredménye a Matti Vanhanen
második miniszterelnöksége alatt elfogadott új biztonság- és védelempolitikai doku
mentum, melynek egyik stratégiai kérdése Finnország és a NATO fokozódó együtt
működése és az ország esetleges NATO-tagsága. Együttműködése a Szövetséggel új
lehetőségeket és kapcsolatokat teremtett Finnország számára. Bár az ellenzők száma
a NATO-tagság megítélésében rendkívül magas, mégis a kooperáció hatása a Finn
Védelmi Erő fejlesztésére és ezzel párhuzamosan az ország kríziskezelő képességé
nek kialakítására rendkívül fontos. A fentiek tükrében azt a hipotézist állítom fel,
hogy Finnország pragmatikusan fejleszti kapcsolatait és további közeledés figyelhető
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meg a finn biztonság- és védelempolitikában a NATO-hoz, amely folyamat hosszabb
távon elvezethet a NATO-tagsághoz.
4.

Finnország a hidegháború lezárását követően minőségében alakította át -

már a hidegháború időszakában is kivételesnek számító - viszonyát keleti szomszéd
jával, Oroszországi Föderációval. A kapcsolatukban bekövetkezett változások ered
ménye, hogy Finnország egyenrangú félként vesz részt a kétoldalú kapcsolatok alakí
tásában. Finnország továbbra is stratégiai partnerként tekint keleti szomszédjára, a
kontinensnyi Oroszországra. Az elmúlt évtizedben a kapcsolatukban bekövetkezett
változások számos új lehetőséget teremtettek mindkét ország számára gazdasági és
politikai téren is. Ezek a változások adták meg a finn biztonság- és védelempolitika
alapvető változásának lehetőségét. Úgy gondolom, Finnország szemszögéből kell
vizsgálni ennek a viszonyrendszernek az ország fejlődésére gyakorolt hatását.
5.

Finnország új kül- és biztonságpolitikai koncepciója hangsúlyosan eltolódott

a globális együttműködés felé. Ennek a koncepciónak köszönhetően változott meg
Finnország kapcsolata az Európai Unióval és a NATO-val. Az új kül- és biztonság
politikai koncepció hangsúly-eltolódása mellett is - Finnország geostratégiai helyze
téből adódóan - rendkívül fontos a skandináv államokkal, valamint a függetlenné
váló balti államokkal létesített új kapcsolat. Míg a globális együttműködés kialakítá
sa számos kérdésben háttérbe szorította Finnország érdekérvényesítő képességét,
addig az északi régió országai közötti együttműködések, közös védelempolitikai el
vek meghatározása, új egységes fellépés lehetősége számos területen megerősítette
helyét és szerepét a régióban.

Az ertekezes felepítese
A Bevezetésben
Indoklom a választott téma fontosságát és aktualitását.

Finnország biztonság- és védelempolitikája
Az első fejezetben bemutatom Finnország biztonság- és védelempolitikájának
főbb elemeit, áttekintem a semlegesség alapelveit és Finnország biztonság- és véde
lempolitikájára ható tényezőket. Bemutatom a finn biztonság- és védelempolitika
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fejlődését és változásait a hidegháború időszaka alatt. Bemutatom az ország európai
uniós integrációját.

1. Finnország szerepe a közös európai védelempolitikában
A második fejezetben bemutatom Finnország biztonság- és védelempolitiká
jának változását és a közös védelempolitikához való hozzájárulását. Bemutatom az
ehhez kapcsolódó védelempolitikai alapelveket és stratégiákat.

2. Finnország és a NATO kapcsolatai
A harmadik fejezetben az ország lehetséges NATO-tagságát mutatom be, to
vábbá a Finn Védelmi Erő együttműködését az Észak-atlanti Szövetséggel és ennek
hatásait a biztonság- és védelempolitikára.

3. Finnország és Oroszországi Föderáció kapcsolata
Ebben a fejezetben vázolom fel a két ország elmúlt két évtizedes kapcsolatá
nak fejlődését. Külön kiemelem a Finnország szempontjából fontos eseményeket és a
biztonságpolitika szempontjából meghatározó elemeket.

4. Finnország helye és szerepe a skandináv régióban
Az ötödik fejezetben áttekintem a skandináv és a balti államokkal felépített
kapcsolatait. Bemutatom azokat a stratégiai pontokat, amelyek meghatározzák a biz
tonságpolitikai együttműködéseket.

A Befejezésben
Megfogalmazom következtetéseimet, összegzem új tudományos eredménye
imet, és ajánlásokat teszek az értekezés felhasználhatóságára.
Kutatásaimat és kiegészítő kutatásaimat 2013 szeptemberében zártam le.
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1. Finnország biztonság - es vedelempolitikája
1.1

A semlegesség fogalmának meghatározása és az elnemkötelezettség koncepciója3
A hidegháború időszaka alatt az országok biztonság- és védelempolitikájára is

hatással volt a nagyhatalmi szembenállás, vagyis a Szovjetunió és az Amerikai Egye
sült Államok párharca. A bevezetőben felvázolt nézet szerint a különböző államok
jövőbeni nemzetközi kapcsolatait a két volt szuperhatalommal korábban kialakított
kapcsolat határozza meg. Ebben a keretben vizsgálva megválaszolható az a kérdés,
hogy az északi államok miért nem voltak képesek kialakítani a hidegháború idején a
közös skandináv biztonságpolitika kereteit. A kérdés megválaszolásakor láthatjuk,
hogy a skandináv államok törekedtek az „északi egyensúly”4 kialakítására, azonban a
biztonságpolitikai kérdésekre más és más válaszokat adtak. Izland, Dánia és Norvé
gia csatlakozott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO), Svédország
megőrizte hagyományos semleges státuszát, ugyanakkor Finnország - történelmi
kötöttségei ellenére is - igyekezett semleges politikát folytatni. Az északi államok
geostratégiai helyzetüknél fogva egyfajta puffer-zónát képeztek a szuperhatalmak
között, mindazonáltal a régióban levő semleges államokat a szovjet politikai vezetés,
a történelmi előzményekből kiindulva, nem tekintette teljesen semlegesnek. Ebben az
összefüggésben vizsgálva Finnország biztonság- és védelempolitikáját megállapíthat
juk, hogy a változó nemzetközi környezet ellenére sikeresen alkalmazkodott a nyu
gat-keleti szembenálláshoz, valamint sikeresen építette fel kapcsolatait mindegyik
tömb országaival. Az 1990-es évek kelet-közép-európai rendszerváltozásai és a meg
jelenő új típusú biztonsági kihívások arra ösztönözték az országot, hogy a marginali
zálódás elkerülése érdekében vizsgálja felül kapcsolatait az európai országokkal.
Ennek a felülvizsgálatnak a következménye, hogy az ország változtatott az északi
országok által képviselt politikán és fejleszteni kezdte kapcsolatait az egységesülő
Európával. E folyamat döntő hatással volt Finnország kül- és biztonságpolitikájára,
és az ország rövid idő alatt az Európai Unió tagjává vált. Az európai értékrend, a
politikai integráció és az együttműködés megjelenése a finn biztonság- és védelem
3 Az értekezésben az „elnemkötelezett” kifejezés egybeírt változatát használom.
4 Északi Egyensúly (Nordic Balance): Az északi államok stratégiai és védelmi koncepcióinak széle skörűen értelmezett összehangolása, amely a régió biztonságát erősíti.
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politikai dokumentumokban szükségessé tette, hogy az ország változtasson a hideg
háború időszakában folytatott semlegességi politikáján és e változás az előbb említett
dokumentumokban is megjelenjen.
Ahhoz, hogy a finn biztonság- és védelempolitikában végbemenő változáso
kat elemezni tudjuk, meg kell határoznunk a semlegesség fogalmát és az 1990-es
években bekövetkezett változás kifejezésére használt „katonai elnemkötelezettség”
koncepciój át.
A semlegesség fogalma a szuverén nemzetállamok kialakulásával nyert teret.
Ezek az államok háború esetén viszonylag szabadon dönthettek a háborúban való
részvétel vagy a távolmaradás kérdésében. Az általánosan elfogadott gyakorlat a
nemzetek belső ügyének tekintette a háború indításának jogát, mint ahogy azt is, ha
egy ország a környezetében kirobbant fegyveres konfliktusban semleges kívánt ma
radni.5 A semlegességi politika fogalmának meghatározása nem könnyű feladat, hi
szen minden állam a saját történelmi tapasztalatai, hagyományai, kultúrája alapján
látja el jelzőkkel, azonban valamennyi fogalom tartalmazza a katonai szövetségektől
való távolmaradást. A történelmi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az álla
mok alapvetően három típusú semlegességi politikát folytattak:
Alkalmi jellegű semlegesség, amely csak egy konkrét háború idejére szólt, a
konfliktusban nem szereplő államokkal szemben kötelezte a semleges felet, és a bé
keidőre nem fogalmazott meg semmilyen magatartási szabályt. Ezt a típusú semle
gességet úgy lehet meghatározni, hogy egy adott helyzetben alkalmazható eszköz. Ez
a politikai irányvonal változott meg az 1907-ben megtartott II. Hágai békekonferen
cián, amely a háború kérdéseit tárgyalta. A konferencián megfogalmazott V. Egyez
mény6 meghatározta a háborúban részt vevő felek jogait, a tengeri és a szárazföldi
hadviselés szabályait, valamint rögzítette a semleges országok jogait és kötelezettsé
geit a háború idején. Az egyezmény arra is rámutatott, hogy a semleges államok kö
telesek a tiltó rendelkezéseket minden a konfliktusban résztvevő féllel szemben egy
formán alkalmazni. A semleges hatalom kötelessége a saját területe védelme érdeké
ben végrehajtott fegyveres akció. A II. világháborúban a nemzetközi közösség elfo
5 Dr. Ujj András: A semlegesség tartalom- és formaváltozásai Védelmi Tanulmányok No.14 SVKI
Budapest, 1997. 8. oldal
6 Hágai V. Egyezmény: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7239 2011.11.28
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gadta a semleges államok önvédelemhez való jogát. Ezzel lehetővé vált, hogy a nem
zetközi kapcsolatokban elfogadják, hogy egy semleges állam az önvédelem jogán az
áldozat oldalán beavatkozzon a konfliktusba.
A második típusú semlegesség az állandó semlegesség, amely a XIX. század
elején öltött jogi formát. Az ilyen típusú semlegesség esetén az államok politikája
háború és béke esetén is állandó semlegességi vonalat követ meghatározott magatar
tási szabályokkal. Erre a meghatározott politikai státuszra szerződések, megállapodá
sok és nemzetközi jogi garanciák vonatkoznak.
A harmadik típusú semlegesség a hagyományos semlegesség, amely nem tá
maszkodik semmiféle jogi dokumentumra. Ez a politika egy elkötelezettséget jelent
az állam részéről, és általában követi a semlegesség gyakorlatát, amelyet előbb vagy
utóbb megpróbál elismertetni nemzetközi kapcsolataiban. A de facto semlegességet
nem egyszerű felismerni, hiszen semmilyen kötelezettséget nem ír elő a jog egy szu
verén államnak, arra csak az állam hiteles semlegességi politikája mutat rá békeidő
ben.
Birgit Karlsson egyik tanulmányában kifejti, hogy: a politikai semlegesség
volt az egyik módja, hogy az államok elkerüljék a készülő konfliktusokat a nagyha
talmakkal vagy egy konfliktus eszkalálódása esetén kimaradjanak belőle. Ugyanak
kor azt mondja, hogy az államoknak ritkán van lehetőségük értelmezni a politikai
semlegességet a szó legszorosabb értelmében. Mint rámutat: az a tény, hogy egy or
szág kimaradhatott a katonai szövetségből nem garantálta, hogy a politikai semleges
ségét tiszteletben kellett tartani, ha egy konfliktus kialakult.
Finnország megpróbál semleges maradni és időről-időre igyekszik hozzáiga
zítani semlegességi politikáját a megváltozott nemzetközi körülményekhez.
A szakirodalom ugyanakkor már egy másik kategorizálást is használ, az pedig
az „aktív semlegesség” és a „passzív semlegesség.” E felfogás szerint aktív semle
gességi politikának nevezzük azt, amikor egy semleges állam összekötő szerepet tölt
be valamilyen konfliktus rendezésében és az együttműködés fontosságát hangsúlyoz
za a nemzetközi kapcsolatokban. A passzív semlegesség nem jelent mást, mint hogy
7 Birgit Karlsson: Neutrality and Economy: The Redefinding Swedish Neutrality 1946-1952 Journal
of Peace Research XXXII. Vol. No.1. 1995. 37. oldal
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az állam védekező politikára rendezkedik be, és nemzeti érdekeinek megfelelően
vesz részt a nemzetközi kapcsolatok alakításában, távol tartva magát az erősebb ál
lamoktól.
A hidegháború időszakának lezárultával és az 1990-es évek biztonságpolitikai
kihívásainak könnyebb megválaszolására a semleges országok új fogalmakat kezdtek
alkalmazni átalakuló biztonságpolitikájuk megjelölésére. Az egyik ilyen fogalom a
„katonailag elnemkötelezett”, a másik a „katonailag nem szövetséges”. A katonailag
elnemkötelezett azt jelenti, hogy az adott ország nem csatlakozott egyetlen szövetsé
gi rendszerhez sem. A semleges országok számára ez a semlegességi politika egyfaj
ta továbbfejlesztése, ami továbbra is azt jelenti, hogy politikai értelemben semlege
sek, azonban a humanitárius válságkezelő akciókban való részvételt nem zárja ki.
Természetesen ezzel együtt a katonai jellegű együttműködések elől sem zár
kóznak el. A „katonailag elnemkötelezett” státusz kiindulási pontja is a semlegességi
politika, azonban ahogy Agius és Devine megfogalmazza: nem a külső, megválto
zott biztonsági környezet és a nemzetközi helyzet határozza meg a biztonságpolitika
prioritásait és a katonai gyakorlatot, hanem a védelmi erők erőteljes szerkezetátalakí
tása és az Európai Unió és a NATO által kezdeményezett biztonsági tevékenységek.
Természetesen ebben az összefüggésben felmerül a kérdés, hogy a semlegesség és a
„katonailag elnemkötelezettség” milyen biztonsági értékkel rendelkezik. Erre a kér
désre az egyes semleges országok eltérő választ adnak. Finnország ragaszkodik a
semlegességéhez, míg Svédország és Ausztria azzal érvelnek, hogy az Európai Unió
keretei között a semlegesség nem tartható fenn. A szakirodalom9 az északi országok
és a semlegesség koncepciójának megváltozására használja az ex-semleges és a
poszt-semleges kifejezéseket is. Pentilla szerint az olyan tényezők, mint a kollektív
biztonsági rendszer bővítése a nemzetközi kapcsolatokban, az európai integráció
intenzívebbé tétele, a fokozódó globalizáció és a nem katonai fenyegetések számának
növekedése (a nemzetközi bűnözés terjedése és a környezeti veszélyek kialakulása)
miatt csökken a politikai semlegesség szerepe. Pentilla fő érve az, hogy ebben az
8 Christine Agius - Karen Devine: Neutrality: A really dead concept? A reprise Cooperation and
Conflict 46. Vol. No.3, 2011 265-284. oldal http://cac.sagepub.eom/content/46/3/265 2011.11.12.
9 Lásd: Tapani Vaahtoranta and Tuomas Forsberg, Post-Neutral or Pre-Allied? Finnish and Swedish
Policies on the EU and NATO as Security Organisations, UPI Working Papers 29 Helsinki: The
Finnish Institute of International Affairs, 2000.
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összefüggésben a semlegesség és a katonailag elnemkötelezett politika fokozatosan
elveszti jelentőségét és - párhuzamosan az európai integráció mélyülésével - a kato
nai együttműködés a szövetséges és a katonailag elnemkötelezett országok között
fokozódik, ami hosszú távon az Európai Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikájában
valósul meg.10

1.2

A kisállami koncepció a finn biztonság- és védelempoliti
kában
Finnországot általában kis országként minősítik a szakirodalomban. Ezt úgy

éli meg, hogy konkrét prioritásokat határoz meg nemzetközi kapcsolataiban. Bizton
ságpolitikai szempontból előnyös lehet meghatározni, mit jelent az ország számára a
„kis állam” kifejezés. A szakirodalom nem tekinti teljesen megfelelő definíciónak az
állam területét. A kis állam fogalmát úgy határozza meg, hogy kis területen, kis lé
lekszámú népesség, viszonylag korlátozott méretű katonai erő, korlátozott nyers
anyag- és erőforrások állnak rendelkezésre. Ami a biztonságpolitikai meghatározáso
kat illeti, egyes szerzők úgy hivatkoznak rá, hogy nem tudja nemzeti lehetőségeiből
megteremteni a saját biztonságához szükséges feltételeket.11 Ezt az állítást támasztja
alá Goetschel egyik tanulmányában, amelyben a kis államokat úgy határozza meg,
hogy azok jellemzően nem gyakorolnak meghatározó hatást a nemzetközi környeze
tükre és érdekérvényesítő képességük is alacsonyabb fokú más államokéval összeha12
sonlítva. Vayrynen is úgy gondolja, hogy a kis államok biztonságról alkotott felfo13
gásában is nagy hangsúlyt kapnak a külső tényezők.

10 Risto E. J. Pentilla: Non-alignment-Obsolete in Europe? In European Security Integration
Implications for Non-alignment and Alliances, eds. Mathias Jopp and Hanna Ojanen. The Programme
on the Northern Dimension of the CFSP, Vol. 3. Helsinki: The Finnish Institute of International
Affairs, 1999 171-175. oldal
11 Erik Mannik: The EDSP in Estonia’s security policy, eds: Clive Archer: New Security Issues in
Northern Europe Routledge, London and New York, 2008 153. oldal
12 Laurent Goetschel: Neutrality, really dead concept? Cooperation and Conflict 34. Vol. No.2, 1999
133. oldal http://cac.sagepub.com/content/34/2/115 2011.11.12.
13 Raimo Vayrynen: Small States: Persisting despite doubts, eds: Efraim Inbar-Gabriell Sheffer: The
national security of small states in changing world, London, Portland Frank Cass 1997. 98. oldal
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Brzezinski szerint a kis államok biztonsági percepcióinak elemzésekor figye
lembe kell venni a nagyhatalmak között meglevő feszültségeket, a kis állam
geostratégiai elhelyezkedését, történelmi és a politikai kapcsolatát a közelben levő
nagyhatalommal, valamint kapcsolatait más államokkal és a nemzetközi intézmé
nyekkel.14 A klasszikus kisállami koncepció alapján feltételezni lehet, hogy a kis
államok nemzetközi kapcsolataiban:
>

alacsony aktivitást fog mutatni a tágabb nagyvilág ügyeit érintő kérdések
iránti érdeklődés;

>

az érdemben megoldandó külpolitikai kérdések néhány hangsúlyos témára
vonatkoznak;

>

a hangsúlyos külpolitikai témák, tevékenységek a közvetlen földrajzi környe
zetre vonatkoznak;

>

a diplomáciai és a gazdasági eszközök/alternatívák és a hozzákapcsolódó esz
közök koncentráltan jelennek meg.
A hidegháború időszaka alatt Finnország nem egy védett geopolitikai hely

zetből építette nemzetközi kapcsolatait a Nyugattal, hanem a szomszédos, ideológiai
lag is eltérő álláspontot képviselő nagyhatalom árnyékában. Ennek a történelmi ta
pasztalatnak köszönhetően az országra jól ráillett a korszakban kidolgozott kisállami
teória. Finnország, mint független kis állam, egy nagyhatalom - a Szovjetunió - mel
lett megtanulta a legfontosabb történelmi leckét: függetlensége és államhatárainak
védelmét, valamint fejlődési lehetőségeit meghatározta a szomszédos nagyhatalom
mal fenntartott kapcsolata. Ezért politikájának a sarkköveként tekintett függetlensé
gének és területének megőrzésére. Ezeknek a céloknak rendelte alá biztonság- és
védelempolitikai célkitűzéseit és alakította ki - a skandináv régióval - a regionális és
a globális kapcsolatait, aminek során semlegességi politikájának megőrzésére, nem
zetközi helyzetének erősítésére és a maximális külpolitikai mozgástér elérésére töre
kedett.

14 Zbigniew Brzezinski: A geostrategy for Eurasia Foreign Affairs Vol 76, No. 5
http://www.foreignaffairs.com/articles/53392/zbigniew-brzezinski/a-geostrategy-for-eurasia
2012.07.29.
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1.3

Finnország biztonság- és védelempolitikája a hideghábo
rú idején
A II. világháború kitörése után néhány nappal Finnország Norvégiával, Dáni

ával és Svédországgal együtt - 1939. szeptember 18-19-e között tartott konferenciá
jukon - kijelentették, hogy semleges országok. Közösen úgy döntöttek, hogy nem
vesznek részt a háborúban. 1939. augusztus 23-án Németország és a Szovjetunió
megnemtámadási egyezményt kötöttek. A Molotov-Ribbentrop paktumban volt egy
titkos záradék, amely azt tartalmazta, hogy Finnország a szovjet érdekszférába kerül.
Miután Finnország saját területén nem engedett katonai bázisokat létesíteni a Szov
jetuniónak, Moszkva felmondta az országgal 1932-ben kötött megnemtámadási
egyezményt és ezzel egyidejűleg 1939. november 30-án megtámadta Finnországot.15
Ezt a háborút nevezik Téli Háborúnak (Talvisota),16 amely egy békeszerződéssel ért
véget. A békeszerződés értelmében a Szovjetunió megkapta Finnország dél-keleti
részét. Ez volt az egyetlen alkalom a független Finnország történetében, amikor ide
gen katonák állomásoztak a területén. 1940 augusztusában Finnország megállapodást
kötött Németországgal, amely megszerezte a jogot, hogy katonákat szállítson a meg
szállt Norvégián keresztül. Ez a megállapodás nem volt összeegyeztethető a semlegességi politikával. 1941-ben Németország Norvégián és Finnország északi területe
in keresztül megtámadta a Szovjetuniót. Finnország belépett a háborúba és „Folytató
lagos Háborút” (Jatkosota) vívott a Szovjetunió ellen, ez a háború 1944 szeptembe
rében tűzszünettel ért véget, amelyet az 1947-es Párizsi Békeszerződések is megerő
sítettek.17
A Téli Háború mérföldkő lett Finnország biztonság- és védelempolitikájában,
ugyanis megmutatta, hogy egy kis nemzet is képes ellenállni egy nagyhatalom hódí
tásának, másrészről megmutatta, hogy az addig folytatott semlegességi politika nem
volt hiteles a Szovjetunió szemszögéből, jóllehet más semleges államok támogatását

15 Eino Jutikkala-Kauno Pirinen: Finnország történelme Kairosz Kiadó, Budapest, 2000. 330-336.
oldal
16 Téli Háború http://defmin.fi/winterwar/ 2010.11.21.
17 Eino Jutikkala-Kauno Pirinen: Finnország történelme Kairosz Kiadó, Budapest, 2000. 344-350.
oldal
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is elnyerte.

18

Mindez a jövőre nézve maradandóan meghatározta a finn biztonság- és

védelempolitikai gondolkodást.
A hidegháború éveiben egy olyan világrend létezett, amelyet a szakirodalom
ban „jaltainak” neveztek, a három világháborús szövetséges 1945. február 4-11-e
között tartott konferenciája után. A jaltainak tartott világrend legfőbb jellemzője a
bipolaritás, amely elsősorban, de nem kizárólag Európában érvényesült. ,A jaltai
konferencián a szövetségesek gondosan „Keletre” és „Nyugatra” osztották fe l konti
nensünket, mintegy jó előre biztosítva egymást az ily módon kijelölt érdekszférák
sérthetetlenségéről. Kelet és Nyugat a legplasztikusabban a felosztott Németország
(és ezen belül is a kettéosztott Berlin) esetében volt kitapintható. Az 1948-49-ben
kibontakozott első berlini válság arra is rámutatott, hogy a megosztottság hosszú
időre érvényes, az érdekszférák határai szilárdak és a korrekciók gyakorlatilag kizár
tak (vagy csak háborús konfliktus árán képzelhetők el).”19 A periféria országai sajá20
tos fejlődési utat jártak be. Az északi országok geostratégiai helyzetükből adódóan
puffer-zónát képeztek a két szuperhatalom között, azonban elhelyezkedésüktől, tár
sadalmi, politikai berendezkedésüktől függően eltérő kapcsolatokat alakítottak ki a
szuperhatalmakkal és Európával.
Finnország a II. világháború után megerősítette semlegességi politikáját. A
Téli Háború és a Folytatólagos Háború „eredménye” volt, hogy az ország felismerte:
geostratégiai helyzeténél fogva meg kell erősítenie a semlegességi politikáját és javí
tania kell a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatain. A Szovjetunió ellen vívott háború
tapasztalatai és a finn nacionalizmus - amely ragaszkodik az állam által képviselt
értékekhez, mint a szuverenitás és a területiség - váltak a hidegháború ideje alatt a
finn biztonság- és védelempolitika alapköveivé.
Finnország kül- és biztonságpolitikája két szálon futott ebben az időszakban.
Egyrészről fontos volt számára a keleti szomszédjával kialakított viszony, amely

18 Svédország ugyan deklarálta semlegességét, mégis változtatott az álláspontján és bár nem avatko
zott be a Téli Háború menetébe fegyvereket szállított Finnországnak.
19 Dr. Nagy László: Egy új világrend felé, Védelmi Tanulmányok, No. 55. Budapest, 2004. 9. oldal
20 Ebben az összefüggésben a fogalom a következő országokat és területeket jelenti: Norvégia és a Jan
Mayen és a Svalbard szigetek, Izland, Dánia és Feröer-szigetek és Grönland, Svédország, Finnország
és Áland-szigetek.

22

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

21
Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezmény -ben (BEKS)
testesült meg. Másrészről további erőfeszítéseket tett a semlegességi politikájának
erősítésére. Finnország ebben az időben nehéz helyzetben volt, mert nem volt egy
szerű fenntartani az ellenállást a Szovjetunió nyomásával szemben. A finn döntésho
zókban kialakult egy reálisnak tűnő lehetőség, amely biztosíthatja az ország pozíció
ját és biztonságát a Szovjetunióval egyetértésben. Miután 1946-ban Juho Kusti
Paasikivi lett az elnök, igyekezett egy modernebb formában visszatérni az 1890-es
évek elejétől 1917-ig már sikeresen alkalmazott „korlátozott megfelelés” politikájá
hoz. Paasikivi véleménye szerint részben Finnország reakciói vezettek a Szovjetuni
óval vívott háborúhoz. Hitt abban, hogy a „korlátozott megfelelés” politikája békés
légkört teremt és visszaadja az ország mozgásszabadságát a külpolitika terén. Azon
ban az elnök derűlátását az események hosszú távon nem igazolták.
1948 elején a Szovjetunió benyújtotta javaslatát a Barátsági, Együttműködési
és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezmény aláírásáról. Bár Paasikivi elnök az ország
számára károsnak tartotta a szerződést, megkezdte a tárgyalásokat annak érdekében,
hogy garanciát kapjon az észak-keleti határ biztosításáról és megmaradjon az ország
külpolitikai mozgástere. A szerződés alapvetően meghatározta a finn-szovjet vi
szonyt és Finnország kül- és biztonságpolitikáját a hidegháború ideje alatt. A finn
biztonság- és védelempolitika szempontjából a szerződés lényeges eleme, hogy elis
meri a semlegességi politikát.
Paasikivi utóda, Urho Kekkonen

22

kül- és biztonságpolitikájának logikája is a

szerződés által kimondott semlegességről szólt, kijelentve, hogy egy kis ország, mint
Finnország nem lehet nagy hatással a világ történéseire. „Nemzeti érdek, hogy célja
ink inkább alkalmazkodjanak a történelem aktuális feltételeihez, mint törekedni a
feltételek megváltoztatására”.23 Finnország így passzív semlegességi politikát folyta

21 Halmosy D.: Nemzetközi Szerződések 1945-1982, Gondolat Budapest, 1985. 148-150. oldal
22 Urho Kekkonen: finn köztársasági elnök, már egyetemistaként is élénken foglalkozott a politikával,
de igazi politikusi pályája 1936-ban kezdődött, amikor a finn országgyűlés (Eduskunta) tagjává vá
lasztották az Agrár Párt színeiben. 1936-1937 folyamán igazságügy miniszter, 1937-1939 között be
lügyminiszter. 1950-1956 között négyszer is betöltötte a miniszterelnöki posztot. 1956.02.15-én
(151:149 szavazati arányban) köztársasági elnökké választották.
23 Urho Kekkonen: A finn külpolitika útja: válogatott beszédek és cikkek, fordította: Dalos György,
Kossuth Kiadó, Budapest, 1975. 65. oldal
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tott az 1950-es évek elején. A Szovjetunió szuperhatalommá válása és a nemzetközi
események alátámasztották az ország politikájának helyességét. Finnország ebben az
időszakban különös figyelmet fordított a szovjet reakciókra. 1952-ben megalakult az
Északi Tanács, azonban a Szovjetunió kifogásolta Finnország részvételét, mert attól
tartott, hogy a szervezet kapcsolódik az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. A
Szovjetunió hasonlóképpen szót emelt Finnország tagsága ellen az Egyesült Nemze
tek Szervezetében (ENSZ) is. Ezért Finnország kivárt, és a nemzetközi helyzet ked
vező irányú változásakor az Északi Tanácsnak 1955 októberében, az Egyesült Nem
zetek Szervezetének 1955 decemberében vált a tagjává. Mindazonáltal, hogy enyhít
se a szovjet félelmeket, kijelentette, hogy az Északi Tanács biztonsággal kapcsolatos
kérdéseinek megvitatásában nem vesz részt.
Az elnök törekedett a külpolitikai mozgástér növelésére. Paasikivi külpolitikai törekvéseit siker koronázta, hiszen visszacsatolták Porkkala kikötőjét. 24 A katonai
bázis visszaadása egyben azt is jelentette, hogy Finnország területét elhagyták a
szovjet katonák. Ezzel a lépéssel Finnország újra visszanyerte korlátozott önrendel
kezését. A haditengerészeti támaszpont 1956. január 26-ai hivatalos visszaadásával
elhárult az akadály az ország semlegessége elől, ami azonban nem jelentette az au
tomatikus nemzetközi elismerést. Finnország státuszát ugyanis nem rögzítette egyet
len nemzetközi szerződés sem. Az ország a gyakorlatban folytatott semlegességi po
litikát, amit a nemzetközi politika szereplői előbb-utóbb vagy elismertek és ennek
megfelelően építettek kapcsolatokat az országgal, vagy nem. 25
Bár Finnország a maga módján sikeresen kezelte a Szovjetunióval kötött
szerződést, mégis hatalmas kihívás előtt állt a nemzetközi helyzetben 1956-ban be
következett rapid változás (Szuezi-válság, magyar forradalom) miatt. Ebben az évben
indult az ENSZ első békefenntartó missziója.26 Az országnak döntenie kellett, részt
vesz-e benne. A részvétel mellett döntött és ezzel egy új fejezet nyílt a finn bizton
ság- és védelempolitikában.
24 Eino Jutikkala-Kauno Pirinen: Finnország történelme Kairosz Kiadó, Budapest, 2004. 358. oldal
25 Dr. Ujj András: A semlegesség tartalom- és formaváltozásai Védelmi Tanulmányok, No. 14 SVKI
Budapest, 1997. 23. oldal
26 UNEF I.: First United Nations Emergency Force - az ENSZ első Rendkívüli Hadereje; Fennállásá
nak ideje: 1956 novemberétől-1967 júniusáig. Főhadiszállás: Gáza
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unefi.htm 2008.10.26.
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Az 1960-as években a Szovjetunió részéről sok kritika érte a finn semlegességi politikát. Ezeknek a kritikáknak a hátterében az ország megnövekedett külpoliti
kai aktivitása, a katonai tömbökkel való kapcsolatkeresése és a békefenntartó misszi
ókban való részvétele állt. Finnország számára azonban ez a politika rendkívül fontos
volt, nemcsak saját katonai biztonsága, hanem külgazdasága szempontjából is. Sok
fordulat után Finnország társulási tagságot kért a Nyugat-Európában születőben levő
27
EFTA-ba. Ezzel a lépéssel erősödött az ország nyugati partnersége. Ugyanakkor a
keleti tömböt vezető Szovjetunió nem nézte jó szemmel a tagságot. A szuperhatalmi
státuszra törekvő kontinensnyi, szomszédos országot azzal elégítették ki, hogy ugya
nolyan kereskedelmi előnyöket ígértek meg számára, mint a nyugati kereskedelmi
partnereknek.
Finnország politikai aktivitása 1969-1970-ben nőtt meg, amikor tagja lett a
Biztonsági Tanácsnak. Az 1970-es években jó kereskedelmi kapcsolatokat épített ki
mind a nyugati, mind a keleti országokkal. Ezeknek a kereskedelmi kapcsolatoknak a
kiterjesztése volt az 1973-ban megkötött egyezmény az Európai Közös Piaccal.
Megállapítható, hogy Finnország semlegességi politikája részben eltér más
országok semlegességi politikájától, részben pedig egyfelől a Szovjetunió, és másfe
lől a nemzeti érdekek által meghatározott volt a hidegháború idején.
A nemzetközi környezetet megvizsgálva látható, hogy Finnország, mint a II.
világháború vesztes állama a semlegességi politikájának köszönhetően sikeres gaz
dasági kapcsolatokat létesített az Európai Közösség (EK) tagországaival. Az 1980-as
években a gazdasági kapcsolatok magukkal hozták a politikai közösséghez tartozás
lehetőségét is, azonban a vezető finn politikai réteg belátta, hogy ez nem egyeztethe
tő össze az ország eddig képviselt semlegességi politikájával.

1.4

Finnország biztonság- és védelempolitikája a hideghábo
rút követő átmeneti időszak (1991-1994) alatt
A hidegháború befejeződésével új korszak köszöntött be az északi régióban

is. A Szovjetunió megszűnése, a balti államok függetlenné válása és kapcsolódásuk
27 Eino Jutikkala-Kauno Pirinen: Finnország történelme Kairosz Kiadó, Budapest, 2004. 360. oldal,
EFTA: European Free Trade Assosiation - Európai Szabadkereskedelmi Társulás
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történelmi régiójukhoz, valamint a Közép- és Kelet-Európában lezajlott változások
nem hagyták érintetlenül az északi államokat sem. A geopolitikai helyzet, mely a
hidegháború korszaka alatt nem változtatott Finnország nemzetközi helyzetén, most
radikális változáson ment keresztül. E változások hatására Finnország, amely a hi
degháború alatt sikeresen képviselte semlegességi politikáját, az eddig konzekvensen
képviselt biztonság- és védelempolitikai prioritásait felülvizsgálta.
Az új geopolitikai helyzet alapjait a szignifikáns politikai, gazdasági és társa
dalmi változások jelentették. A legfontosabb politikai változás 1989 októberében
következett be: Gorbacsov hivatalosan is bejelentette a hidegháború végét és elismer28
te Finnország semlegességét. A szovjet főtitkár bejelentése az Európai Biztonsági
és Együttműködési Értekezleten új lehetőséget teremtett az 1980-as évek külpolitiká29
jának felülvizsgálatára. Pentilla jegyzi meg egyik tanulmányában, hogy a baloldali
csoportok az ország teljes kilépését sürgették a korábban megkötött Barátsági,
Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Egyezményből. Mauno Koivisto el
nöksége alatt Finnország ugyan nem lépett ki az egyezményből, azonban 1990 szep
temberében megállapította, hogy a párizsi békeszerződésben a haderőt korlátozó ren
delkezések érvényüket vesztették. Mindezek után Finnország hatályon kívül helyezte
a BEKS Egyezmény Németországra vonatkozó részét és az előírt katonai konzultáci
ókra vonatkozó szakaszokat. Az elnök mindezt először hivatalos TV-beszédében
jelentette be. Finnország semlegességének elismerése és az ezzel együtt megváltozott
politikai körülmények számos, a kül- és biztonságpolitikát érintő kérdés megvitatását
tették lehetővé. Az egyik ilyen kiemelt téma az ország új identitásának és európai
uniós integrációjának a kérdésköre, a másik pedig, amelyet disszertációmban külön
fejezetben mutatok be, a szomszédos nagyhatalommal újraépített kapcsolata.
Miután a hidegháború hivatalosan is véget ért, Finnország semleges állam
ként Nyugat és Kelet határán találta magát a nagyhatalmi szembenállás okozta fe
szültségek nélkül. A radikális európai változások és az ország új külpolitikai stratégi
ája lehetőséget teremtett az európai országokkal és az Amerikai Egyesült Államokkal
egy új, szorosabb kapcsolat kialakítására. A politikai döntéshozókat azonban egy
komoly dilemma foglalkoztatta: összeegyeztethető-e az ország semlegességi politiká
28 Eino Jutikkala-Kauno Pirinen: Finnország történelme Kairosz Kiadó, Budapest, 2004. 367. oldal
29 Risto E. J. Pentilla: Finland’s security in a changing Europe - a historical perspective Finnish
Defence Studies 7, National Defence College, Helsinki 1994. 21. oldal
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ja és a nyugati integráció. Mivel az ország gazdasági kapcsolatai egyre erősödtek az
Európai Unió országaival, Finnország egyre közelebb került Európa nyugati régiójá
hoz, amit Moszkva politikai nyomásgyakorlással próbált megakadályozni. Másrész
ről az Európai Unió országai között fennálló kapcsolatok nem voltak összeegyeztethetőek a finn semlegességi politikával és az önálló külpolitikai döntéshozatal lehető
ségével. Az ország számára ebben az időszakban a semlegességi politika részbeni
feladása és a nyugat-európai integrációban való részvétel egy nagyhatalmi konfliktusban való részvétellel ért fel. 30 Finnország éppen ezért csak óvatosan közeledett a
nyugati államokhoz és néhány éven keresztül csak lassan építette kapcsolatait. Kis
államként Finnország tisztában volt azzal, hogy amennyiben nem kapcsolódik be a
nemzetközi szervezetek munkájába, végérvényesen marginalizálódik. A nyugati in
tegráció felé tett első lépéseiben és a kialakított nemzetközi kapcsolataiban deklarálta
semlegességi politikáját. Ebben az időszakban az ország mind a nyugati, mind a kö
zép- és kelet-európai államokkal egyszerre építette gazdasági kapcsolatait. Minde
mellett az ország az északi régió országaival is újraépítette kapcsolatrendszerét. Bár
az Északi Tanácsnak tagja volt már, szükségesnek tartotta kijelenteni, hogy kül- és
biztonságpolitikai kérdésekben nem foglal állást. Ennek hatására, és deklaráltan
fenntartott semlegességi politikája miatt kapcsolatai a régió országaival nem voltak
teljesen problémamentesek, mivel a régió több országa is széleskörű megállapodá
sokkal rendelkezett az Európai Közösség országaival. Ebben a megváltozott külpoli
tikai helyzetben úgy került egyre közelebb az európai gazdasági közösséghez, hogy
az EFTA már deklarálta, hogy tagjainak legfontosabb gazdasági partnerei az Európai
31
Közösség országai. Ebben a helyzetben Finnország számára az európai integrációs
folyamatot meggyorsította a folyamatosan változó külpolitikai helyzet: a sikertelen
puccs Moszkvában, a Szovjetunió összeomlása 1991-ben, majd a helyébe lépő
Oroszországi Föderációval megkötött új államközi megállapodás, az 1960-ban a
Szovjetunióval megkötött vámtarifa-megállapodás megszűnése, illetve Svédország
jelentkezése az EK-tagságra. 1992 márciusában a finn parlament megszavazta a csat
30 Hanna Ojanen: Finnish non-alligment: drills in flexibility in:Hanna Ojanen - Gunilla Herolf Rutger Lindahl: Non-alignment and European Security Policy, Programme on the Northern
Dimension of the CFSP, Vol.6, The Finnish Institute of International Affairs, Kauhava 2000. 89. oldal
31 Esko Antola: EFTA and European Integration in: EFTA-Special Relationship EFTA Bulletin 2000.
szeptember,
http://www.efta.int/~/media/Files/Publications/Bulletins/EFTABulletinSeptember2000.pdf 2012.01.29
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lakozási kérelmet az Európai Közösséghez. A beadott csatlakozási kérelmet az Euró
pai Közösség „A bővítés kihívásai, a Bizottság véleménye Finnország Tagsági ké32
relméről” című jelentésében 1992. november 4-én véleményezte. A jelentés kül- és
biztonságpolitikai fejezetében a bizottság megállapította, hogy Finnország Európa
perifériáján helyezkedik el, geopolitikai helyzetét befolyásolja a kiterjedt orosz határ.
A jelentés azt is megállapítja, hogy a XX. században kétszer háborúzott keleti szom
szédjával, ugyanakkor a II. világháború után kívül maradt a nagyhatalmi konfliktu
sokon, és fejlett semlegességi politikát tart fenn. Az ország fejlett semlegességi poli
tikájára jellemző, hogy jelentős politikai és gazdasági kapcsolatokat ápol a Szovjet
unióval, valamint, hogy független katonai védelmet alakított ki. Ez az elkötelezett
semlegességi politika, amely kizárólag a független Finnország politikai hagyománya
in alapszik, és amelyet nem támaszt alá semmiféle nemzetközi szerződés (amelyet
szokás Paasikivi-Kekkonen vonalnak is nevezni) megteremtette a lehetőségét az óva
tos európai integrációnak. Ugyanakkor a bizottsági jelentés hosszú távon összeegyez
tethetetlennek tartotta a finn semlegességi politikát az Európai Közösség által elfo
gadott kül- és biztonságpolitikai célokkal. A bizottsági jelentés kitér arra is, hogy a
finn kormány által az európai integrációról összeállított háttéranyag megállapítja: az
ország fejlődését jelentős mértékben elősegítené az európai integráció, ugyanakkor
elfogadhatatlan mértékű kötelezettséget kellene vállalnia a biztonság- és védelempo
litika területén. Ugyanez a háttéranyag megállapítja azt is, hogy Finnországnak egy
későbbi időpontban kellene meghatározni kapcsolatát a Nyugat-Európai Unióval
(NYEU), mint önálló szervezettel. A bizottsági vélemény kitér arra is, hogy a fenti
ekkel összhangban a bizottságnak a csatlakozási tárgyalásokon kell elegendő jogi és
politikai biztosítékot kapnia arra, hogy a Maastricht-i Szerződésben foglalt bizton
ság- és védelempolitikai célok megvalósulását Finnország támogatja. A bizottság
által megfogalmazott vélemény úgy fogalmaz, hogy vannak olyan területek, ahol
problémák merülhetnek fel, azonban lehetőséget kell biztosítani, hogy ezeket a csat
lakozási tárgyalásokon rendezzék. A bizottsági vélemény megnyitotta a kaput a csat
lakozási tárgyalások előtt. A csatlakozási kérelem benyújtása azonban nem változta
tott az ország elfogadott külpolitikai céljain, mert ezek egybeestek az Európai Kö
zösség által elfogadott célokkal.

32 European Commission: The Challenge of enlargement Commission opinion on Finland’s
application for membership http://aei.pitt.edu/1568/1/1568.pdf 2012.06.08. Fordítás a szerzőtől.
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A csatlakozási kérelem benyújtásával egyidőben kezdődött meg a vita az EKtagság hatásáról a kül- és biztonságpolitikára. A vita alapját a megváltozott geopoli
tikai helyzet, valamint a hagyományos finn semlegesség és az „önálló katonai véde
lem” felfogás képezte.
Finnország kül- és biztonságpolitikáját a hidegháború évtizedei alatt a prag
matikus politikával kialakított semlegesség, a katonai szövetségeken kívül állás, az
aktív részvétel a nemzetközi diplomáciában és a konstruktív együttműködés a szom
szédos országokkal jellemezte, mindez hozzásegítette nemzetbiztonsági érdekeinek
érvényesítéséhez a nemzetközi szervezetekben. A hiteles, független katonai védel
men alapuló védelem-felfogás, amely függött a nagyhatalmi békétől, hozzásegítette
Finnországot ahhoz, hogy a nemzetközi válságok közepette is meg tudta őrizni a
Szovjetunióval megkötött egyezmény eredményeit.
A hidegháború lezárását követő első évtizedben a korábban általánosan meg
fogalmazott és pragmatikusan képviselt semlegességi politikát teljes egészében át
33
kellett alakítani, mivel - ahogy Möttöla fogalmazott egyik tanulmányában - az
„északi” már nem azt jelentette, hogy Európa feletti, hanem egyre inkább a margina
lizálódás lehetőségét mutatta. A geopolitikai helyzet megváltozása, amelynek nem
csak regionális, hanem világpolitikai hatásai is voltak, nem hagyták érintetlenül azo
kat a politikai kereteket sem, amelyek évtizedeken keresztül meghatározták Finnor
szág biztonságról alkotott felfogását. A Szovjetunió megszűnése és a helyébe lépő új
stratégiai szomszéd Oroszország, a balti államok függetlenné válása, Svédország
csatlakozási kérelmének benyújtása az Európai Közösséghez, valamint a közép- és
kelet-európai országokban végbemenő változások új keretet adtak az átalakuló Euró
pának. Ebben a geopolitikai helyzetben már a Finnország által képviselt semlegessé
gi politika nem volt életképes, mert a változó biztonsági környezetben, ahol a közvet
len katonai fenyegetés nem merült fel, és nem volt szükség puffer-zónára, a semle
gességi politika fenntartása a marginalizálódás veszélyét hordozta. Így a hidegháború
első évtizedében a finn biztonság- és védelempolitika új kihívással szembesült. Az
új, átalakuló Európában a kis államok számára a folyamatosan változó biztonsági
kihívások kezelése és a marginalizálódás elkerülése érdekében felmerült, hogy cél
33 Kari Möttöla: Military Cooperation and Military Non-Alliance: An Analyis of the Policies of
Finland and Sweden Transatlantic Relations az elemzés 43. ISA Éves Konferenciára készült
http://isanet.ccit.arizona.edu/noarchive/mottola.html 2012.06.13.
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szerű csatlakozni a nemzetközi szervezetekhez. A nemzetközi szervezetekben, mint
amilyen az Európai Közösség is, a kis államoknak lehetőségük van a saját biztonsági
szempontjaik érvényesítésére. Ebben a megközelítésben Finnország számára a külés biztonságpolitikai megközelítés elsősorban a függetlenség biztosítását és a ha
gyományos semlegesség újradefiniálását jelentette. Erre azért volt szükség - állította
Ojanen - mert a finn semlegesség és az önálló védelemre alapuló autonóm döntésho34
zatali eljárás nem kompatibilis az EK tagsággal.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy Finnország számára a bizonytalan orosz
helyzet magas biztonságpolitikai kockázatot jelentett. Ugyanakkor meg kell jegyezni,
hogy a finn integrációs politika és a biztonságpolitikai diskurzus 1994-ben Esko Aho
kormányra kerülésével új szakaszba lépett. A miniszterelnök kijelentette, hogy új
nemzeti konszenzusra van szükség a változó Európában, és egyben a finn semleges
séget úgy definiálta, hogy annak a lényege a „katonailag elnemkötelezett”-i státusz
35
és a független katonai védelem. Az újradefiniált fogalom nem a korábbi óvatos külés biztonságpolitika teljes feladását jelentette, hanem a korábban sikeresen alkalma
zott politika adaptálását a változó biztonsági környezethez. Mindazonáltal ez a meg
fogalmazás alkalmas volt arra is, hogy a csatlakozási tárgyalások folyamán már ne
kelljen használni a semlegesség kifejezést és egyben lehetőséget adott arra is, hogy a
választó polgárok aggályait eloszlassa az európai uniós tagság katonai vonatkozásai
val kapcsolatban felmerülő kérdésekről. A hidegháború után Finnországban az önálló
katonai védelemre épített biztonság következtében nem volt biztonsági deficit, mégis
a kormány azt az elvet vallotta, hogy az ország számára az EU-tagság nemcsak poli
tikai identitást, hanem - a tagok között fennálló szolidaritás okán - biztonságot is
nyújt. Az újradefiniált semlegesség lehetőséget is adott, hogy Finnország a későbbi

34 Hanna Ojanen: Finnish non-alligment: drills in flexibility in Hanna Ojanen-Gunilla Herolf &Rutger
Lindahl: Non-Alignment and European Security Policy The Programme on the Northern Dimension
of the CFSP, Vol. 3. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs, 2000. 89. oldal
35 Esko Aho: Statement by the Prime Minister to Parliament on the negotiation result with the Europe
an Union 1994.03.04.
http://valtioneuvosto.fi/eu/suomi-ia-eu/selonteot/selonteot/en.isp?oid=130195 2009.05.01.
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ekben elfogadja a Maastrichti Szerződésben megfogalmazott kül- és biztonságpoliti
kai célkitűzéseket.36
Mindazonáltal Finnországot nemcsak a geopolitikai változások vitték köze
lebb az európai uniós csatlakozáshoz, hanem a gazdasági kényszer is. A Szovjetunió
összeomlása magával rántotta Finnország gazdaságát is. A két ország fontos keres
kedelmi partnere volt egymásnak 1951 óta. Az ötévente megújított kereskedelmi
megállapodások alapján létrejövő kereskedelem stabil piacot jelentett a papíripari
gyártóknak és technológiáknak, míg Finnországot olajjal és más természeti erőfor
rásokkal látta el. A peresztrojka idején ezeket a kétoldalú megállapodásokat lebontot
ták, és a Szovjetunió lehetőséget adott arra, hogy Finnország felvegye a kapcsolatot
más piacokkal, mégis az ország erősen függött keleti kereskedelmi partnerétől. Ami
kor 1991-ben megszűnt a Szovjetunió, Finnország GDP-je 5,9%-kalá csökkent a
korábbi időszakhoz képest és ez így is maradt az európai uniós tárgyalások megkez37
déséig. Ebben az időben az ország gazdasága mély recesszióba süllyedt és a kilába
láshoz új gazdasági lehetőségekre volt szüksége. Finnország nem rendelkezett ás
ványkincsekben gazdag területekkel, mint szomszédja, Norvégia, ugyanakkor a nettó
export árbevétel körülbelül 40%-át a fa és erdészeti termékek adták. 38 A finn fűrész
áru-export ugyanakkor a francia protekcionizmustól szenvedett, mert Franciaország
minden rendelkezésére álló gazdasági eszközzel igyekezett megvédeni saját termelőit
és piacát az olcsóbb északi versenytárstól. Így Finnország nem engedhette meg ma
gának, hogy távol maradjon az Európai Uniótól. Az ország felismerte, hogy a gazda
sági kérdések és a hozzájuk kapcsolódó kockázatok kezelése az átfogó biztonságpoli
tika részét képezik. A finn politikai osztály nem akart Európa gazdasági és politikai
perifériájára kerülni. Finnország számára - ahogy Blank megfogalmazta - a külpoli
36 A Maastrichti Szerződés kül- és biztonságpolitikai célkitűzései: 11cikk I) pont: 1) Az Európai Unió
közös értékeinek, alapvető érdekeinek, függetlenségének, integritásának védelme az ENSZ Alapok
mányának elveivel összhangban; 2) Az Unió biztonságának erősítése minden formában; 3) A béke
megőrzése és a nemzetközi biztonság erősítése az ENSZ Alapokmányának elveivel, a Helsinki Záró
okmány elveivel és a Párizsi Charta célkitűzéseivel összhangban, beleértve a külső határokra vonatko
zókat is; 4) A nemzetközi együttműködés elősegítése; 5) A demokrácia és a jogállamiság fejlesztése,
az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:hu:pdf
2011.11.17.
37 www.stat.fi 2011.11.15.
38 www.stat.fi 2011.11.15.
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tika irányát kijelölő választást nem a régiót érő negatív hatásoktól való félelem és az
oroszországi helyzet instabilitása határozta meg, hanem az a pozitív gondolat, hogy
az európai uniós tagság nem jelent mást, mint szoros gazdasági kapcsolatot a gazdaságilag és katonailag erős európai központi területtel. 39
Finnország volt az első északi állam, amelyben megtartották a népszavazást
az európai uniós tagságról. 1994. október 16-án a finn választópolgárok 74% adta le
a szavazatát, melynek eredménye minden várakozást felülmúlt: 57% volt az igenek
és 43% a nemek aránya.40 Mindez azt jelentette, hogy a parlament egy elég erős fel
hatalmazást kapott a választópolgároktól, hogy megszavazza Finnország európai
uniós tagságát. Finnország 1995. január 1-től az Európai Unió tagjává vált.

1.5

Finnország részvétele a válságkezelő műveletekben
A XX. században a nemzetközi rendszer és a nemzetközi politika rendkívül

számos és nagy jelentőségű változáson ment keresztül. A szovjet-amerikai szembe
nállás a világ nagy részét ellenőrzése alatt tartotta. A hidegháborúban a tömbösödés
volt a fenyegetettség és a fegyverkezés oka, megszűnésével azonban a konfliktusok
száma nemhogy csökkent volna, hanem szignifikánsan nőtt. A hidegháború befeje
ződése után a regionális konfliktusok, válságok kezelésének lehetőségei nagymérték
ben kiszélesedtek. „Ebben az időszakban vált a békefenntartás a politika úgynevezett
sikerágazatává. Míg a klasszikusnak tekinthető békefenntartás általában tűzszüneti
megállapodások ellenőrzését jelentette, addig az új, minőségileg magasabb szintű mű
veletek határozottabb beavatkozást is jelentenek, mint például a béke kikényszerítése
erőszakos eszközök alkalmazásával. ”41
A Szuezi Válság 1956 őszén új kihívásokkal állította szembe Finnország biz
tonság- és védelempolitikáját. A kihívásokat az jelentette az ország számára, hogy a
válság és a magyarországi események következtében a nemzetközi feszültség erősö-

39 Stephan J. Blank: Finnish security and European security policy
http://www.strategicstudiesinstitute.armv.mil/pdffiles/pub156.pdf 2009.10.21.
40 Risto E. J. Pentilla: Finland’s security in a changing Europe - a historical perspective Finnish
Defence Studies 7, National Defence College, Helsinki 1994. 39. oldal
41 Szabó Imre: A balkáni békefenntartó műveletek áttekintése
http://www.zmne.hu/tanszekek/kvt/digitgy/20012/eloadas/szaboi.html 2008.06.05.
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42
dött, még alig-alig rendelkezett tapasztalatokkal a nemzetközi szervezetekben, és az
43
újonnan megválasztott köztársasági elnök ekkor kezdte meg első hivatali idejét.
Ebben a helyzetben döntött a Biztonsági Tanács úgy, hogy békefenntartó missziót
küld a válságövezetbe.44 Finnország, mint az ENSZ tagja szintén döntési helyzetbe
került, hiszen új tagként kellett nyilatkoznia, csatlakozik-e a misszióhoz. Ebben a
helyzetben Finnország a részvétel mellett döntött.
A részvétel a nemzetközi konfliktus kezelésében egy teljesen új fejezetet nyi
tott a finn biztonság- és védelempolitikában. A hidegháború időszaka alatt, a klasszi
kus békefenntartás időszakában (1956-1988) a következőkben vázlatosan ismertetett
békefenntartó műveletekben vett részt:
1) UNEFI.: First United Nations Emergency Force - ENSZ első Rendkívüli Hadere
je. Fennállásának ideje: 1956 novemberétől-1967 júniusáig. Főhadiszállás: Gáza.
A misszió eleinte a Szuezi Csatorna közelében a Sínai félszigeten állomásozott,
majd később a tűzszüneti demarkációs vonal mentén a gázai övezetben és a Sínai
félszigeten a nemzetközi határ egyiptomi oldalán. Mandátum: az ellenségeskedés
megszűnésének biztosítása, valamint a francia, angol és izraeli katonaság egyip
tomi területről való kivonásának ellenőrzése. A csapatkivonás után, az egyiptomi
és izraeli erők közötti ütköző zónát felügyelte.
2) UNIPOM: United Nations India - Pakistan Obsevation Mission-ENSZ Indiai
Pakisztáni Megfigyelő Missziója. Fennállásának ideje: 1965 szeptemberétől-1966
májusáig. Főhadiszállás: Lahore (Pakisztán); Amritsar (India). A misszió az indi
ai-pakisztáni határon teljesített szolgálatot Kasmír és az Arab tenger közötti ré
szen. Mandátum: az indiai-pakisztáni tűzszünet felügyelete, az UNMOGIP1 által
felügyelt terület kivételével, valamint a két fél katonai erőinek visszavonását az
1965.08.05-e előtt fennálló állapotnak megfelelően.
42 Finnország 1955-ben lett az ENSZ tagja
43 Urho Kekkonen: Finn köztársasági elnök, már egyetemistaként is élénken foglalkozott a politikával,
de igazi politikusi pályája 1936-ban kezdődött, amikor a finn országgyűlés (Eduskunta) tagjává vá
lasztották az Agrár Párt színeiben. 1936-1937 folyamán igazságügy-miniszter, 1937-1939 között be
lügyminiszter. 1950-1956 között négyszer is betöltötte a miniszterelnöki posztot. 1956.02.15-én
(151:149 szavazati arányban) köztársasági elnökké választották.
44 UNEF I.: First United Nations Emergency Force - ENSZ első Rendkívüli Hadereje;
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unefi.htm 2008.10.26.
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3) UNEF II: Second United Nations Emergency Forte - ENSZ Második Rendkívüli
hadereje. Fennállásának ideje: 1973. október-1979. júliusig. A misszió feladata el
lenőrizni, hogy az egyiptomi és izraeli fél betartja az 1974.01.18 és 1975 09.04
között megkötött megállapodásokat, és az ütköző zóna felügyelete.
4) UNOGIL: United Nations Observation in Lebanon - ENSZ Megfigyelő Csoportja
Libanonban Fennállása: 1958 júniusától-decemberig. A misszió célja, hogy a
megakadályozza az illegális határsértéséket és a fegyverszállításokat a libanoni
határon át.45
A hidegháború lezárultával Finnország biztonság- és védelempolitikájának
meghatározó elemévé vált a nemzetközi válságkezelő műveletekben való részvétel
(lásd: az 1. számú ábrát).
1. számú ábra: Finnország részvétele a válságkezelő műveletekben (2012. július)

Forrás: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=38854&GUID={93480D5E-EE224E3D-BEE5-FF15B0C38C4E}: 2012.07.30.
45 1) UNEF I.: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unefi.htm: 2008.10.26.
2) UNIPOM: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unipom.htm: 2008.10.26.
3) UNEF II: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unefii.htm: 2008.10.26.
4) UNOGIL: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co mission/unogil.htm: 2008.10.26;
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A civil válságkezelés mindinkább fontos szerepet játszik a nemzetközik biz
tonság és stabilitás megteremtésében. Finnország ezért részt vesz az ENSZ, az EU, és
más nemzetközi szervezetek, mint például az EBESZ missziókban és segítséget nyújt
a konfliktus sújtotta területeken a társadalom újjáépítésében, a demokratikus elvek
érvényre juttatásában illetve humanitárius feladatok ellátásában. Körülbelül 60 finn
szakértő vesz részt több mint húsz civil válságkezelő misszióban, vezet és felügyel
missziókat, lát el szakértői feladatokat. A civil válságkezelő missziók középpontjá
ban a Nyugat-Balkán, Afganisztán, Közép-Ázsia, valamint Közel-Kelet áll. A civil
válságkezelő feladatok jelentős része, amelyben Finnország is részt vesz az Európai
Unió vezetése alatt zajlik.
Az átalakuló nemzetközi biztonsági környezet és az egyre bonyolultabbá,
összetettebbé váló válságok szükségessé teszik a nemzetközi összefogást. A válság
kezelő műveletek egyre inkább soknemzetiségű, összetett akciókká váltak. A fegyve
res konfliktusokkal sújtott válságövezetekben az erőszak és a terror különböző for
máit gyakran a polgári lakosság ellen használják. A stratégiai dokumentumok min
degyike foglalkozik az új típusú konfliktusokkal, amelyek a katonai erő felhasználá
sával zajlanak. A dokumentumok46 megállapítják, hogy ezek a válságok és konfliktu
sok etnikumok, vallási felekezetek között, történelmi sérelmek okán, az emberi jogok
és a demokrácia miatt, vagy a természeti erőforrásokért folyik. A finn részvétel ép
pen ezért olyan regionális krízishelyzetekre is kiterjed, mint például a természeti
vagy ipari katasztrófák elhárítása, vagy akár a humanitárius segítségnyújtás. A ki
adott biztonság- és védelempolitikai dokumentumok mindegyike említi a nemzetközi
válságkezelő műveletekben való részvétel szükségességét, a politikai elit pedig úgy
próbálja elfogadtatni a közvéleménnyel, hogy a műveletekben szerzett tapasztalatok
növelik az ország védelmi képességeit. Ezzel összhangban a finn vezetés a felmerülő
egyes nemzetközi válságreagáló műveletekben a részvétel lehetőségét mindig abból a
szempontból mérlegeli, hogy melyek azok, ahol jelentős hozzáadott értéket tud fel
mutatni és a megszerzett tapasztalatokat a legjobban fel tudja használni a védelmi erő
fejlesztésében. Az átalakuló finn biztonság- és védelempolitika szempontjából azért
is fontos a nemzetközi tapasztalatok megszerzése, mert a kiadott stratégiai dokumen

46 Finnish

Security

and

Defence

Policy

2001.http://www.defmin.fi/files/1149/InEnglish.pdf

2008.11.30; Finnish Security and Defence Policy 2004.
http://www.defmin.fi/files/311/2574 2160 English White paper 2004 1 .pdf 2008.11.30.
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tumok mindegyike foglalkozik a Finn Védelmi Erő hosszú távú átalakításával és fej
lesztésével. A nemzetközi válságreagáló műveletekben való részvétel tapasztalatai
azonban az ország számára nemcsak a fegyveres erő, hanem a polgári katasztrófavé
delmi képességek kialakításához és fejlesztéséhez is hozzájárulnak.
Az ország biztonság- és védelempolitikájában az európai uniós tagság is vál
tozásokat eredményezett. A változások főként az ország nemzetközi szerepvállalásá
ban jelentkeztek. A védelempolitikai dokumentumokban megtalálhatók az EU szom
szédságpolitikájának illetve a bel- és igazságügy fejlesztésének támogatása, illetve
minden olyan politika és alapelv támogatása, amely növeli Finnország és az európai
kontinens biztonságát. Finnország támogatja az Európai Unió közös kül- és bizton
ságpolitikájának megvalósítását, melynek szerves részét képezi a válságkezelő műve
letek végrehajtása. Az ország részt vesz az EU katonai válságkezelő képességeinek
kialakításában, valamint felajánlja gyors reagálású erejét az EU nemzetközi válság
kezelő műveleteihez. A felajánlott erő létszáma nem több mint, 1 500 katona. Fin
nország a gyors reagálású erejének kialakításakor figyelembe vette az EU által 1999ben kitűzött célt, melynek alapján 2003-ra kialakításra kerül az EU katonai válságke
zelő képessége. A 2001-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégia kimond
ja, hogy a hidegháború során és az 1990-es években megszerzett tapasztalatokat is
alkalmazni kell, valamint hogy Finnország továbbra is részt kíván venni a válságke
zelő műveletekben. Az ország számára a válságkezelő műveletek egyszerre jelente
nek katonai és polgári feladatokat. Finnország részvételét a békefenntartó művele
tekben a Finn biztonság- és védelempolitikai stratégia47 és a Békefenntartásról szóló
törvény 48 rendelkezései szabályozzák. A törvény III. fejezetének preambuluma a
nemzetközi válság-menedzsmentben való részvétel katonai és civil szabályait és el
veit határozza meg. A törvény - amely 2001-ben lépett érvénybe - lehetőséget te
remtett a Finn Védelmi Erő tagjainak arra, hogy az ENSZ vagy EBESZ mandátumon
alapuló humanitárius és békefenntartó műveletekben részt vegyenek. A törvény ren
delkezései alapján a kormány terjeszti elő a javaslatot a parlamentnek, és a köztársa
sági elnök dönt a részvételről illetve a kontingens kivonásáról.
1990-ben Milosevic jelentős mértékben megnyirbálta Koszovó autonóm joga
it. Innentől kezdve a térség folyamatosan sodródott a háború felé. Az albán többségű
47 Finnish Security and Defence Policy 2001. http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=181
2008.09.12.
48 Békefenntartásról szóló törvény: http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=186 2008.09.12.
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tartomány függetlenségi törekvéseit két részre lehet bontani, az egyrészt az Ibrahim
Rugova által vezetett Koszovói Demokratikus Ligára (KDL), másrészt, a Koszovói
Felszabadítási Hadseregre (U£K). Míg a Koszovói Demokratikus Liga a szerb ál
lamigazgatással párhuzamos intézményrendszert alakított ki, addig az U£K folyama
tosan fegyverkezett. A KDL által megszabott irányvonal 1995-ig működött, ám nem
hozta meg a várt eredményt, így 1996-tól a lakosság egyre inkább az U£K által kép
viselt radikális irányvonalat kezdte támogatni. Ettől kezdve folyamatosak voltak a
szerb civil lakosságot ért atrocitások. A belgrádi vezetés nem nézte tétlenül a kiala
kuló helyzetet és a tartományt elárasztották a szerb fegyveres és rendőri alakulatok,
valamint a paramilitáris egységek.49 A politikai rendezésre tett kísérletek, illetve a
nemzetközi figyelmeztetések ellenére sem vonták ki a szerb csapatokat a tartomány
ból. 1999. március 24-én a NATO légi hadműveleteket indított, hogy rávegye a szerb
vezetést a szerb fegyveres erők kivonására tartományból. Az ENSZ Biztonsági Taná
csának 1244. számú határozata hozta létre a NATO vezette Koszovó Erőt (KFOR),
amelynek a feladata a biztonság és a rend fenntartása volt, továbbá az ideiglenes
ENSZ közigazgatást (UNMIK). A nemzetközi közösség erőfeszítései 2004-ben je
lentősen megtorpantak, amikor a koszovói albánok és a szerbek között zavargások
törtek ki. A halálos áldozatokat követelő zavargásoknak a megerősített KFOR csapa
tok és rendőri erők vetettek véget.
2005. november 14-én az ENSZ főtitkára az egykori finn elnököt, Martti
Athisaarit jelölte ki koszovói különmegbízottjának. Ugyanekkor a hat államot tömö
rítő összekötő csoport megállapodott a koszovói rendezés alapelveiről, ami kimond
ta, hogy Koszovó végső státuszáról az ENSZ Biztonsági Tanácsának kell döntenie.
Megkezdődtek a tárgyalások Koszovó jövőjéről. 2007 februárjára Athisaari elkészí
tette a rendezési tervét.50 A javaslat korlátozott függetlenséget és nemzetközileg elle
nőrzött államiságot javasolt. A nemzetközi felügyeletet továbbra is a NATO vezette
KFOR erői biztosítják. Az Athisaari terv kimondta, hogy Koszovónak nincsenek
területi követelései és nem csatlakozhat másik államhoz. Továbbá az államiság a
saját jelképek használatában, valamint a politikai, jogi és a közigazgatási intézmény
rendszer kiépítésében jelenik meg. Koszovó nemzetközi szerződéseket köthet és kér
49 Koszovó CIMIC kézikönyve kiadó:MH Összhaderőnemi Parancsnokság, 2010 15-17.oldal
http://www.kormany.hu/download78/b5/10000/koszovo.pdf 2013.06.05.
50 i.m. 18-20. oldal
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heti felvételét a nemzetközi szervezetekbe. Az Athissari terv szerint Koszovóban egy
demokratikus, többnemzetiségű társadalomnak kell létrejönnie, úgy hogy garantálni
kell a kisebbségi jogok érvényesülését, valamint a kisebbségek részvételét a törvény
hozásban, a közigazgatás minden szintjén és a rendvédelmi szervezetekben. A volt
finn elnök által kidolgozott terv szerint a jogi intézményrendszernek függetlennek és
professzionálisnak kell lennie, hivatalos állami vallás nélkül. A szerb ortodox egyhá
zat pedig kiváltságok, műemlékeit pedig speciális védelem illeti meg. A terv előírta,
hogy a kiemelt vallási helyszíneken védelmi övezetet kell létrehozni, amelyekre a
NATO-nak is kiemelt figyelmet kell fordítania. Az Athisaari terv elfogadása után
egy 120 napos átmeneti időszak kezdődött, majd az ENSZ közigazgatás átadja az
összes kormányzati jogkörét a koszovói szerveknek. Az átmeneti időszak alatt kell
elfogadni az alkotmányt, majd kilenc hónappal később megtartani a parlamenti és az
önkormányzati választásokat. A koszovói albán vezetők elfogadták a rendezési ter
vet, azonban Szerbia elvetette. Először a szerb kormány, majd a szerb parlament ve
tette el a javaslatot arra hivatkozva, hogy sérti Szerbia területi integritását és szuve
renitását. Szerbiai vélemény szerint Koszovó autonómiát élvezhet, kivéve a kül-,
pénzügy és vámpolitikát, valamint a határőrizetet és a szerb kisebbség védelmét és a
létrejövő koszovói alkotmánynak összhangban kell lennie Szerbia alkotmányával.
Szerbia elvette azt a lehetőséget is, hogy Koszovó nemzetközi szerződéseket köthet,
azonban a szimbólumok használatát elfogadta.51 A szerb javaslatban az is szerepelt,
hogy a szerb járások szoros kapcsolatokat építhessenek ki Szerbiával, valamint hoz
zanak létre szerb entitást. A szerbek által előterjesztett módosításokat 2007. február
21 - március 02-e között tárgyalták meg Bécsben, majd március 10-én ismét a leg
magasabb politikai szinten a szerb elnök és kormányfő, valamint a koszovói minisz
terelnök részvételével. Az ENSZ különmegbízottja a tárgyalások után kijelentette,
hogy a szerb és albán álláspont kibékíthetetlen a tárgyalássorozat folytatása értelmet
len. Martti Athisaari 2007. március 26-án jelentést terjesztett az ENSZ Biztonsági
Tanácsa elé, amelyben kijelentette, hogy Szerbia Koszovó autonómiáját csak Szerbia
keretei között tudja elfogadni, Koszovói albánok pedig függetlenséget tartják elfo

51 A szerb parlament elutasította az Athisaari-tervet
http://www.origo.hu/nagyvilag/20070214aszerb.html 2013.06.05.
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gadhatónak.

52

A koszovói demokratikus átalakulást és a gazdasági fejlődést akadá

lyozza a tartomány bizonytalan jogállása. A jelentés megállapítja, hogy Koszovó
integrálása Szerbiába nem életképes, valamint az államszerkezeti változások visszafordíthatatlanok. A jelentés azt is kimondja, hogy Koszovó kérdése egyedi eset és
nem teremthet precedenst. Athisaari jelentése nem tért el lényegesen a februárban
kidolgozott tervezettől, azonban újdonság volt benne, hogy nyíltan kimondta Koszo
vó függetlenségének szükségességét. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta a jelen
tést.
2003. március 20-án indított háborút Irak ellen az Amerikai Egyesült Álla
mok. Az Európai Unió tagországainak megoszlott a véleménye a katonai beavatko
zás mikéntjéről. A vezető uniós tagállamok - Franciaország és Németország - több
időt akartak adni az ENSZ ellenőreinek, és kivizsgálni minden lehetőséget a katonai
beavatkozás előtt. Ugyanakkor az Egyesült Királyság valamint hat régi uniós tagál
lam egyértelműen támogatta a katonai beavatkozást. Finnország álláspontja a kettő
között volt, hiszen egy ENSZ-felhatalmazás nélküli katonai akcióban való részvétel
ellentétes a kiadott biztonságpolitikai stratégiával és a Békefenntartásról szóló tör
vény rendelkezéseivel, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordított az iraki helyzettel
kapcsolatos történésekre. A finn külügyminiszter, Erkki Tuomioja megerősítette a
finn álláspontot: Finnország nem támogat egy ENSZ felhatalmazás nélküli katonai
beavatkozást. Ugyanakkor nem zárta ki a lehetőségét, hogy az iraki háború után Fin
nország részt vesz az ENSZ által felállított iraki békefenntartó vagy humanitárius
misszióban.53
Az iraki katonai beavatkozás a finn közvéleményben - hasonlóan más euró
pai államokhoz - Amerika-ellenes hangulatot gerjesztett. A felmérés szerint a finn
válaszadók 55%-a úgy gondolta, hogy az iraki katonai beavatkozás nem volt indo
kolt. A finn válaszadók 56%-a úgy értékelte, hogy viszonya az Amerikai Egyesült
Államokhoz negatív, míg a válaszadók 15%-a értékelte úgy, hogy pozitív irányban
változott.54
52 Comprehensive propsal for the Kosovo status Settlement
http://www.unosek.org/docref/Comprehensive proposal-english.pdf 2013.06.05.
53 Foreign Minister Erkki Tuomioja: Finland prepared to participate in UN-led non-military missions
in Iraq http://valtioneuvosto.fi/aiankohtaista/tiedotteet/tiedote/en.isp?oid=110624 2011.10.16.
54 Heikki Aittokoski: Survey: Iraq war increased anti-American feeling in Finland and elsewhere in
Europe http://www2.hs.fi/english/archive/news.asp?id=20030513IE16 2011.10.16.
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Finnország XX. századi története és nemzetközi kapcsolatainak fejlődése
szempontjából a klasszikus békefenntartás időszakában vállalt feladatok meghatáro
zóak. A nagy területen elterülő, ám alacsony lélekszámmal rendelkező ország számá
ra a hidegháborús korszakban rendkívüli segítséget jelentett egy nemzetközi szerve
zetben való részvétel lehetősége. A nagyhatalmi szembenállás megszűnésével és az
Oroszországgal kialakított, bilaterális alapokra helyezett kapcsolat mellett is kiemelt
helye és szerepe maradt a finn biztonság- és védelempolitikában az ENSZ, NATO,
EU békefenntartó műveleteiben való részvétel. Ennek oka, hogy a katonailag
elnemkötelezetti státuszú Finnország védelmi erejének fejlesztéséhez, a katonai ki
képzés, felkészítés sikeréhez mindenképpen szükség van tapasztalatokra. Az ENSZ,
NATO, EU által vezetett békefenntartó műveletekben való részvétel Finnország
számára nemcsak katonai és civil válságkezelő gyakorlatot jelent, hanem segítséget
nyújt a finn politikai élet szereplőinek a válságkezeléssel, békefenntartással kapcso
latos jogi, pénzügyi, szervezeti, katonai és civil keretek folyamatos fejlesztéséhez.
Ma már a békefenntartásban szerzett ötvenéves tapasztalatának köszönhetően Fin
nország jelentős előnnyel rendelkezik számos NATO-tagországgal szemben a külön
böző válságkezelő műveletekben résztvevő állomány felkészítésében, illetve az or
szág által felvállalt feladat megtervezésében és kivitelezésében. Úgy gondolom, hogy
Finnország által elkészített a nemzetközi válságkezelő műveletek fejlesztésére vo
natkozó stratégiák, útmutatók, végrehajtott kiképzések és tanfolyamok sikeresen já
rulnak hozzá a katonai állomány és a civil szakértők felkészítéséhez. A kutatással
összefüggésben megismert és tanulmányozott dokumentumok mindegyike pragmati
kus gondolkodásra utal, valamint arra, hogy a megfogalmazott célkitűzések nemzeti
konszenzuson alapulnak. Ugyanakkor Finnország az általa megszerzett tapasztalato
kat - bár a stratégiai dokumentumok ezt a célkitűzést jelölik meg - nemcsak a Finn
Védelmi Erő, hanem a hazai katasztrófavédelem és a regionális tengeri, biztonsági
együttműködések fejlesztésében is felhasználja. Kutatásaim alapján megállapítottam,
hogy Finnország kiemelt hangsúlyt helyez a már meglévő képességeinek jobb össze
hangolására, valamint az adminisztratív területek munkájának összehangolására. Az
ország válságkezelő képességei fejlesztési irányának meghatározásakor az Európai
Unió által meghatározott irányelveket veszi figyelembe, ugyanakkor a NATO vezette
műveletekben szerzett tapasztalatait is sikeresen adaptálja. Azoktól az európai uniós
országoktól eltérően, ahol mindhárom haderőnem megtalálható a fegyveres erőben,
Finnország jelenleg nem használja fel légierejét és haditengerészeti erejét a válság
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kezelő műveletekben. Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy az általam megis
mert dokumentumok tartalmazzák a két haderőnem fejlesztését, azonban a hatályos
jogszabályokban nem jelenik a nemzetközi alkalmazásuk feltétel rendszere.
Regionális összehasonlításban Finnország által felvállalt nemzetközi válság
kezelő feladatok szélesebb tartományt fognak át, mint a régió NATO tagállamai által
vállalt válságkezelő feladatok.

1.6 Részkövetkeztetések
>

Doktori értekezésem első fejezetében Finnország biztonság- és védelempoli
tikájának főbb jellemzőit határoztam meg. Kutatásaim alapján meghatároz
tam, hogy a kisállami koncepció, valamint a semlegesség és a nemzetközi
válságkezelő műveletekben való részvétel hogyan befolyásolta Finnország
fejlődését a hidegháború ideje alatt és az úgynevezett átmeneti időszakban
(1991-1994).

>

Megállapítottam, hogy az ország semlegességi politikája a Szovjetunió ár
nyékában eltért más semleges állam politikájától, mert figyelembe vette a
szomszédos nagyhatalom érdekeit és érzékenységét, valamint a nemzeti érde
kek által meghatározott volt. Ugyanakkor a hidegháború időszaka alatt az or
szág önként vállalt semlegességi politikájának köszönhetően sikeres gazdasá
gi kapcsolatokat épített fel az Európai Közösség államaival, valamint a nem
zetközi szervezetekben betöltött tagságának köszönhetően megőrizte politikai
mozgásterét. Finnország biztonság- és védelempolitikájának egyik sarkkövét
képezte/képezi ma is a válságkezelő műveletekben való részvétel. A hideghá
ború ideje alatt az ENSZ által felállított műveletekben részvétel lehetőséget
biztosított az országnak a nemzetközi tapasztalatszerzésre, illetve Finnország
álláspontjának megismertetésére a nemzetközi közösséggel.

>

A XX. század utolsó évtizedében lezajlott politikai, gazdasági, társadalmi
változások hatására Finnország kapcsolatot épített fel az Európai Unióval.
Megállapítottam, hogy a sikeres európai uniós csatlakozás alapvető feltétele
a hosszú távú, nemzeti konszenzuson alapuló politika volt. A nemzetközi, biz
tonsági környezet változása és az ország sikeres európai uniós csatlakozásá
nak köszönhetően az 1990-es évektől felvállalt válságkezelő műveletek újabb
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nemzetközi tapasztalatszerzést tettek lehetővé. Ez a tapasztalatszerzési lehe
tőség Finnország számára lehetőséget teremtett a hiányzó nemzeti, civil és ka
tonai válságkezelő képességek sikeres fejlesztésére. Kutatásaim alapján meg
állapítottam, hogy az ország a felhalmozott tapasztalatokat és módszereket
folyamatosan jeleníti meg stratégiai dokumentumaiba, illetve felhasználja a
gyakorlatba. Az értekezésem elején felállított alaphipotézisemet, amelyben
azt fogalmaztam meg, hogy a Finnország jelenlegi biztonság- és védelempoli
tikájának tézisei az 1990-es évek új típusú kihívásaira vezethetők vissza bizo
nyítottam.
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2. Finnország szerepe a közös európai vedelempolitikában
2.1

Finnország védelempolitikájának átalakulása a tagság
első évében
A hidegháború befejeződése után a biztonságpolitikai helyzet megváltozott: a

korábbi kihívások közül számos kockázati tényező megszűnt vagy átalakult, és köz
ben új biztonsági kihívások jöttek létre. Finnország arra törekedett, hogy megvédje a
finn függetlenséget, valamint fenntartsa az ország semleges státuszát. A regionális
biztonság szempontjából döntő jelentősége volt Finnországnak, hiszen belépése az
Európai Unióba hatással volt Oroszországra, a balti államokra és az európai bizton
ságra általában. A regionális biztonsági percepciókhoz szorosan kötődve Finnország
számára a politikai gondolkodás középpontjába a gazdasági problémák és az európai
gazdasági integrációval kapcsolatos kérdések kerültek. Az Európai Unióhoz csatla
kozás mégis inkább a centrum-periféria vagy a gazdag és a szegény nemzetek ellen
téteként jelent meg. Annál is inkább így volt ez, hiszen Finnország kívül volt a hi
degháborús blokkokon és a gazdaság-biztonsági kérdések egyre nagyobb politikai és
társadalmi kockázatként jelentek meg. Az ország számára az európai gazdasági peri
féria és a szomszédos orosz területeken tapasztalható bizonytalanság méginkább az
európai központi területekhez csatlakozás igényét erősítette.
1995-ben, amikor Finnország az Európai Unió tagja lett, már egy lényegesen
megváltozott biztonsági környezet alakult ki, így tekinthetjük az ország belépését az
új finn biztonságpolitika kiindulási pontjának is. Az új biztonságpolitika alapját a
gazdasági, társadalmi és technológiai fejlettségtől nagyban függő geopolitikai ténye
zők határozták meg. Finnország új geopolitikai helyzetét széles, európai perspektívá
ból nézve az Északi-Balti régió55 határozta meg, amely közvetlen kapcsolatot jelen
tett Oroszország és a nyugat-európai államok között. Az Északi-Balti régió elhelyez
kedésének geopolitikai szempontból azért volt kiemelt jelentősége, mert közvetlen
kapcsolatot teremtett a nyugati gazdasági térség és a kelet-közép-európai, valamint a
kelet-európai államok között.
55 Északi-Balti régió: a megjelölés a skandináv államok (ebben az esetben: Norvégia, Svédország,
Finnország) és a balti államok (Észtország. Lettország és Litvánia) területét jelenti. A szerző meg
jegyzése.
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A kelet-közép- és a kelet-európai államokban a hagyományos geopolitikai
témák hangsúlyosan jelen vannak, míg ezzel ellentétben Finnország nemzetközi
helyzetét a regionális geopolitikai, a változó geostratégiai és a gazdasági kérdések
közül inkább a változó geostratégiai kérdések határozták meg, hasonlóan más nyu
gat-európai országokéhoz.
Az Északi-Balti régió és benne Finnország helyzetét jelentősen meghatározta
a nagyhatalmi befolyási övezet és érdek. Míg a nagyhatalmi övezet inkább politikai
kategóriát jelent, addig a nagyhatalmi érdekek gazdasági, politikai és biztonsági kér
désként jelentek meg.
A régióban három, jelentős nemzetközi pozícióval rendelkező szereplőt lehe
tett azonosítani. Az első Oroszország, amely folyamatos és erős befolyást gyakorolt a
régió keleti skandináv és balti államaira. A keleti skandináv államokra a bilaterális
megállapodások, illetve az Európai Unióval megkötött szerződések révén, míg a balti
államokra részben az ott élő orosz kisebbség helyzete és a fennálló gazdasági kap
csolatok által gyakorolt befolyást. A térség államainak biztonsági helyzetét meghatá
rozó tényező a Kalinyingrádi övezet létrejötte Litvánia és Lengyelország között. A
második az Európai Unió, amely meghatározó jelentőségű Finnország és Svédország
számára, azonban a balti államok számára kisebb jelentőséggel rendelkezett. Az Eu
rópai Unió kialakuló közös kül- és biztonságpolitikája, amelyhez Finnország is csat
lakozott, újabb befolyási lehetőséget teremtett a régióban. Nem szabad azonban fi
gyelmen kívül hagyni az európai uniós tagsággal rendelkező Németországot, mely
nek jelentős történelmi és geopolitikai érdekei voltak és vannak a balti államokban,
valamint Lengyelország kialakuló geopolitikai pozícióját sem. A harmadik az atlanti
vagy inkább amerikai befolyás a térségre. Norvégia NATO-tagállam, míg Finnország
és Svédország semleges, a balti államok pedig erősíteni szeretnék atlanti elkötelezett
ségüket. Ugyanakkor Oroszország stabilitásának megőrzése és demokratizálódásának
folytatása,

valamint

a

Murmanszkban

található

nukleáris

fegyverarzenál

proliferációjának megakadályozása amerikai érdek volt.
Finnország új geopolitikai helyzetének negyedik meghatározó eleme az a tény
volt, hogy a nyugati államok belátható időn belül nem akartak katonai garanciákat
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adni a balti államoknak.56 Finnország ezzel szemben rendelkezett egy hiteles elret
tentő erővel, amelyet a Szovjetunióval szemben a Téli Háborúban vívott ki (amilyen
nem létezett az Oroszország és a balti államok között). Míg Finnország nem volt
tagja az Európai Uniónak, addig a térség többi állama számos együttműködést létesí
tett a nyugati intézményekkel. Ebben a különleges geopolitikai helyzetben kellett
meghatározni Finnországnak a biztonsági prioritásait.
Finnország tagságának első évében új biztonság- és védelempolitikai stratégi57
át dolgozott ki. A dokumentum meghatározza a finn érdekeket a megváltozott biz
tonsági környezetben, és megállapítja, hogy új közös biztonsági rend alakul ki Euró
pában, melynek alapját az emberi jogok és a demokrácia jelentik. A stratégiai doku
mentum nagyobb hangsúlyt helyez a regionális biztonsági kérdésekre, mint az általá
nos európai biztonsági témákra. Ugyanakkor a dokumentumban először jelenik meg
a „katonailag elnemkötelezett” kifejezés, amellyel Finnország nyíltan felvállalja,
hogy nem csatlakozik katonai szövetséghez. A stratégia szerint Finnországnak szük
sége van a független katonai védelemre alapuló tradicionális katonai képességre,
amelynek alapját a kötelező katonai szolgálaton alapuló jelentős tartalékos állomány
nyal rendelkező hadsereg jelenti.
A stratégia III. fejezete foglalkozik a finn EU-tagságból következő biztonsági
kihívásokkal. Ebben a részben a stratégia úgy fogalmaz: „Finnország az Európai
Unióhoz történő csatlakozásakor nem biztonságpolitikai szempontok alapján záradé
kolta a Maastrichti Szerződést.(...) Az Európai Unióhoz csatlakozott, katonailag
elnemkötelezett Finnország aktív és konstruktív szerepet vállal a közös kül- és bizton
ságpolitika végrehajtásában.”
Ez egyben azt is jelenti, hogy Finnország fenntartások nélkül elfogadta a Ma
astrichti Szerződés védelempolitikára és a védelmi szektorra vonatkozó részét is. A
gyakorlatban ez azt is jelentette, hogy Finnország tagja lett az Európai Uniónak és
ezzel együtt hozzájárul egy olyan jövőbeni közös védelem kialakításához, melynek
56 Kari Möttöla: Finland, the European Union, and NATO-Implication for Security and defence
http://www.bundesheer.or.at/pdf pool/publikationen/05 small states 11.pdf 2013.01.20. Fordítás a
szerzőtől.
57 Finnish Security and Defence Policy 1995.
http://www.defmin.fi/julkaisut ja asiakirjal/iulkaisuhaku/lurvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 1995.5136.xhtm! 2013.02.12.
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célkitűzései nincsenek összhangban az ország védelmi prioritásaival. Finnország
óvatos reálpolitikai hozzáállását a közös európai védelempolitikához jól példázták a
Finn Köztársaság korábbi elnökének, Martti Ahtisaarinak a szavai:”A csatlakozás az
Európai Unióhoz természetes választás volt számunkra. Az európai uniós tagság
mindenekelőtt politikai megfontolás volt számunkra, most, hogy tagjai vagyunk,
egyenrangú félként ülünk az asztalnál, ahol a ránk is vonatkozó döntések születnek.
Ha az Európai Unión kívül maradunk, akkor csak elfogadhatjuk azokat a döntéseket,
amelyekbe most van beleszólásunk.”58

2.2

A Kormányközi Konferencia 1996-1997
Finnország számára a Maastrichti Szerződés rendkívül fontos volt, mert mint

katonailag elnemkötelezett EU-tagállamnak először volt lehetősége beleszólni a kö
zös európai védelmi prioritások meghatározásába. Finnország hitt abban, hogy az
1996-1997-ben zajló kormányközi konferencián az új tagállamnak lehetősége van
saját biztonsági prioritásain keresztül befolyásolni az Európai Unió jövőjét.
Maga a Maastrichti Szerződés'59 rendelkezett úgy, hogy készüljön egy jelentés
a Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól.60 Az 1996. március 29-re összehívott
Kormányközi Konferencia tehát a szerződés által bevezetett politikák és együttmű
ködési lehetőségek felülvizsgálata volt. A szerződés rendelkezésének megfelelően a
felülvizsgálati jelentés

1995 decemberére elkészült.61 A jelentéstevő Carlos

Westendorp a közös kül- és biztonságpolitikáról (KKBP) szóló rész értékelésénél
egy külön csak a KKBP-ről szóló dokumentumra is támaszkodhatott.62 A
Westendorp vezette bizottság megállapította, hogy a KKBP legnagyobb hiányossága
az Európai Unió külgazdasági-külkapcsolati, valamint külpolitikai dimenzióinak az
58 Speech by Martti Ahtisaari Of the Republic of Finland: Finland's evolving role as a European part
ner Chatham House London 24.11.1997.
http://www.tpk.fi/ahtisaari/puheet-1996/P971106.chaten.html 2012.12.23. Fordítás a szerzőtől.
59 Maastrichti Szerződés
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html 2011.09.21.
60 Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika, Osiris kiadó, Budapest, 2005. 267.oldal
61 Finnish Security and Defence Policy 1995.
http://www.defmin.fi/iulkaisut ja asiakiriat/iulkaisuhaku/turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 1995.5136.xhtml 2013.02.12.
62 Finnish Security and Defence Policy 1995.
http://www.defmin.fi/iulkaisut ia asiakiriat/iulkaisuhaku/turvallisuus ia puolustuspoliittinen selonte
ko 1995.5136.xhtml 2013.02.12.
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elválasztottságában van. A jelentés alapján a Kormányközi Konferencia tematikusán
foglalkozott az Európai Unió és a Nyugat-európai Unió (NYEU) közötti kapcsola
tokkal. A jelentéstevő szakértői csoport által kidolgozott és később elfogadott állás
pont az lett, hogy a Nyugat-európai Unió a válságkezelési kapacitások fokozatos
kiépülésével olvadjon be az EU-ba. Ugyanakkor a szakértői csoport egyetértett ab
ban, hogy az egyes államok nemzeti szuverenitását fenn kell tartani a védelmi kérdé
sekben, azonban a döntéshozásban a konszenzusos elvet javasolta. A Maastrichti
Szerződés felülvizsgálatáról elmondható, hogy erősen visszaköszönnek benne a ko
rábbi bővítési folyamat során kialakult álláspontok.63
Finnország a tárgyalások megnyitása előtt elfogadott parlamenti jelentésben64
kiindulópontként határozta meg, hogy támogatja az EU közös kül- és biztonságpoli
tikáját, úgy hogy képes legyen hatékonyan reagálni a környezetében létrejövő válsá
gokra. A dokumentum azt is kimondja, hogy világos koncepció mentén kell megha
tározni a kollektív biztonsági érdekeket. A tárgyalások ideje alatt Finnország állás
pontja nem változott meg a KKBP támogatásáról. Az egyes részkérdésekben viszont
a saját biztonsági és védelmi percepciói motiválták végleges álláspontjának kialakítá
sakor.
Finnország Svédországgal közösen javaslatot terjesztett be az Európai Unió
válságkezeléséről a konferencián.65 A kezdeményezés célja egyértelműen az volt,
hogy megakadályozza a közös európai uniós biztonság- és védelempolitika kialakítá
sát, annak ellenére, hogy mindkét ország a hivatalos politikai kommunikáció szintjén
támogatta azt. A két előterjesztő államnak sikerült elérnie, hogy a semleges államok
nak is legyen beleszólásuk a közös kül- és biztonságpolitika katonai vállalásaiba is.
Finnország számára a memorandum azért is volt fontos, mert semleges, vagyis kato
nailag elnemkötelezett államként szorongatott helyzetbe került. A finn társadalom
mereven elutasította a katonai szövetséghez tartozást, ugyanakkor az ország az Euró
pai Unióba belépéskor elfogadta a Maastrichti Szerződést kivételek nélkül. Finnor
63 Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika, Osiris kiadó, Budapest 2005. 268. oldal
64 Suomen lahtöhkodat ja tavoitteet Euroopan Unionin vuoden 1996 hallitusten
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=VNS+1/1996&base=ermuut&palvelin=www.ed
uskunta.fi&f=WP 2012.11.23.
65 VAAHTORANTA, Tapani and FORSBERG Tuomas, Post-Neutral or Pre-Allied? Finnish and
Swedish Policies on the EU and NATO as Security Organisations, UPI Working Papers 29 (Helsinki:
The Finnish Institute of International Affairs, 2000)
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szág számára mindez azt is jelentette, hogy el kellett a tárgyalások folyamán fogad
tatnia a többi állammal, hogy a katonai válságkezelő műveletekben való részvétel
teljesen elkülöníthető a közös kül- és biztonságpolitikai kötelezettségvállalásoktól.
Ugyanakkor ez azt is jelentette, hogy katonailag elnemkötelezett államként nem
szenvedhet hátrányt az Európai Unió által vállalt biztonsági garanciák megadásakor.
Mindez egyben azt is jelentette, hogy nem kellett érvényben levő biztonság- és véde
lempolitikájával ellentétes kötelezettségeket felvállalnia.
Mint a fentiekből is kitűnik Finnország új tagállamként is képes volt proaktív
politikával befolyásolni az Európai Unió jövőjét, annak ellenére, hogy a közös külés biztonságpolitika fokozatos fejlődését nem tudta megakadályozni. A felülvizsgá
latban szereplő Maastrichti Szerződés J.4. cikke tartalmazta a Petersbergi feladatokat
és az Európai Unió elfogadta a Nyugat-európai Unió katonai válságkezelésről szóló
döntését, így ez bekerült az Amszterdami Szerződésbe, melyet 1997. október 2-án
írtak alá.66
A hidegháború alatt képviselt semlegességi politika, amely sikeresnek bizo
nyult külpolitikai téren, a megváltozott geopolitikai viszonyok között már nem volt
fenntartható. Finnország európai uniós tagsága szükségessé tette az ország politiká
jának átalakítását. Politikai síkon Finnország csatlakozott nyugati szövetségeseinek
törekvéseihez, akik az egységesülő Európában is igyekeztek elkerülni az átalakuló
Oroszország elszigetelődését, vagy az országon belül a túlzott nacionalista tendenci
ák előtérbe kerülését. Finnország számára egyértelmű volt, hogy saját biztonsága
szempontjából a regionális biztonságot, a független katonai védelmen alapuló, kato
nailag elnemkötelezett státuszt kell fenntartania. Ennek egyik magyarázata: az ország
szempontjából kiemelkedően fontos, hogy Oroszország még mindig regionális kato
nai nagyhatalom, így a vele fenntartott kapcsolat meghatározó jelentőségű volt. A
másik pedig, hogy Oroszország a finn európai uniós tagságot és ezzel együtt az Eu
rópai Uniót ne tekintse stratégiai kihívásnak. Kari Möttölä írja egyik tanulmányá
ban:67 „az európai uniós tagság hatásainak és a NATO együttműködésnek a megjele
66 Finnish Security and Defence Policy 1995.
http://www.defmin.fi/iulkaisut ja asiakiriat/iulkaisuhaku/turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 1995.5136.xhtml 2013.02.12.
67 Kari Möttölä: Finland, the European Union, and NATO-Implication for Security and defence
http://www.bundesheer.or.at/pdf pool/publikationen/05 small states 11.pdf 2012.10.20. Fordítás a
szerzőtől.
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nítése a finn biztonság- és védelempolitikában a változó európai biztonsági környe
zetnek köszönhető.”

2.3

Az új biztonság- és védelempolitikai stratégia68

Finnország új biztonság- és védelempolitikai stratégiáját 1997 márciusában
adták ki. A dokumentum rögzíti, hogy a finn biztonságpolitika alapja továbbra is a
biztonság átfogó megközelítése, valamint meghatározza azokat a tényezőket, ame
lyek kiemelten fontosak az érvénybe lépő stratégiában: katonailag elnemkötelezett
státusz, független védelem és az európai uniós tagság. A dokumentum Védelmi fela
datok című fejezetében úgy fogalmaz, hogy az európai országokban megvan az elkö
telezettség a biztonsági problémák közös megoldására, ugyanakkor joguk és köteles
ségük a nemzeti védelem fenntartása. Ezzel szemben Finnországban megvan a poli
tikai akarat a hiteles, független nemzeti védelmi képesség fenntartására. A független
katonai védelem fenntartásának egyrészt történelmi gyökerei vannak, másrészt Fin
nország biztonsági környezetének értékelése mutat rá a szükségességére. Finnorszá
got nem érte katonai fenyegetés, azonban stratégiai helyzeténél fogva biztonsági per
cepcióit mégis befolyásolja a NATO-Oroszország viszony, valamint a balti államok
és Oroszország kapcsolatainak és a Barents-Euro-Arctic régiónak a fejlődése. Az
ország európai uniós tagságát a dokumentum a politikai és gazdasági integráció
szempontjából értékeli, miközben erőteljesen hangsúlyozza, hogy Finnország számá
ra a tagság új lehetőségeket teremtett a nemzetközi események és kapcsolatok befo
lyásolásra. Azonban azt is kijelenti, hogy az nem jár automatikus biztonsági garanci
ákkal, viszont az Európai Unió biztonsága elválaszthatatlan a tagállamok biztonságá
tól. Azt is kimondja a dokumentum, hogy Finnország támogatja az EU hatékony vé
delmi képességének létrehozását, ami megegyezik az ország érdekeivel. A stratégiá
ban a NATO-val történő együttműködést lehetőségként kezeli és nem szükségszerű
ségként. Finnország és az átalakuló kelet-közép-európai országok NATO-val kapcso
latos álláspontja között az a különbség, hogy Finnországban nem volt a védelemmel

68 Finnország Biztonság- és védelempolitikai Stratégiája 1997.
http://www.defmin.fi/julkaisut ja asiakirjat/julkaisuhaku/turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 1997.5136.xhtml 2012.02.12.
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kapcsolatos deficit és az együttműködés alapja inkább politikai, mint katonai. Mint a
fentiekből is látható, a stratégia már egy teljesen megváltozott biztonsági környezet
ben készült, azonban nem szakított a korábbi finn politikai hagyományokkal és in
kább egy lassabban alkalmazkodó, pragmatikus politikán keresztül akarta elérni a
kitűzött célokat.

2.3.1 Az európai uniós tagság biztonsági következményei
Finnország biztonság- és védelempolitikai koncepciója nem számolt azzal a
lehetőséggel, hogy az ország európai uniós tagsága magával hozta a hagyományos
értelemben vett kölcsönös biztonsági garanciákat abban az esetben, ha az országot
agresszió érné. Az Európai Unió a szolidaritás elve alapján inkább egy politikai, gaz
dasági közösség volt. Azonban az Amszterdami Szerződés értelmében segítséget
nyújtanak a bajba jutott tagállamnak, amely természetesen nem jelent kizárólag kato
nai jellegű támogatást. Amennyiben az Európai Unió nem képes segítséget nyújtani,
akkor más nemzetközi biztonsági szervezetekhez - például a NATO vagy az EBESZ
- fordulhat segítségért. Mindezen előzmények tudatában Finnország támogatta az
EU közös kül- és biztonságpolitikájának fejlődését azzal a céllal, hogy növelje a ha
tékonyságát és a hitelességét. A közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) egyik vív
mánya a közös biztonsági és védelmi dimenzió, amelynek a célja az önálló válságke
zelő képesség megteremtése volt. Finn szempontból a kialakuló védelmi dimenzió
jobb lehetőségeket kínált az Oroszország és a balti államok közötti kapcsolatok és
viták rendezésére. További fontos eleme a csatlakozásnak a finn külpolitika
európaizálódása, amely lehetőséget biztosított az országnak a bilaterális kapcsolatai
nak megújítására. Azzal, hogy létrejött a KKBP biztonsági és védelmi dimenziója, és
ez vált az Európai Unió legfontosabb elemévé, a nemzetközi politikában átfogó és
megkerülhetetlen szereplővé emelte az EU-t.69 Biztonsági szempontból Finnország
európai uniós tagsága lehetőséget teremtett arra is, hogy a számára fontos regionális
vagy nemzeti politikákat európai szintre emelje. Mindez az ország aktív külpolitiká
jával együtt növelte az ország biztonságát is. A finn döntéshozókat nem zavarta az
EU érdek-orientált hozzáállása, mert hamar felismerték, hogy hosszú távon az integ
69 Kari Möttöla: Finland, the European Union, and NATO-Implication for Security and defence
http://www.bundesheer.or.at/pdf pool/publikationen/05 small states 11.pdf 2013.01.20. Fordítás a
szerzőtől.
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ráció mélyítése hatással van a közös kül- és biztonságpolitikára, melynek természetes
velejárója a nemzetközi szervezetekben való részvétel.
Finnország számára egyértelművé vált, hogy az Európai Unió együttműködé
si kultúrája a biztonság és védelem területén inkább egyfajta alkufolyamat, mint
problémamegoldás, támogatva a tagok között a kollektív döntéshozatalt. Ennek azért
volt és van a mai napig jelentősége, mert számos olyan terület létezik az EU-n belül,
amelyekben a döntések nemzeti hatáskörben születnek.

2.4

A brit-francia csúcstalálkozó Saint Malo, 1998

Az Amszterdami Szerződés nagymértékben megőrizte a meglevő status quo-t,
így a Kormányközi Konferencia nem érte el a célját. A közös kül- és biztonságpoliti
kával kapcsolatos elvárások magasabbak voltak, mint amit az Amszterdami Szerző
dés ténylegesen megvalósított belőle. Ezért aztán a csalódás is lényegesen nagyobb
volt, amikor kiderült, hogy a volt Jugoszlávia területén zajló válságban az Európai
Unió egy „papír tigris”. A kudarc után és az Amszterdami Szerződés hatálybalépése
előtt konszenzus alakult ki a tagállamok között arról, hogy meg kell teremteni az
Európai Unió önálló katonai kapacitását. Az Európai Unió vezető tagállamai, az
Egyesült Királyság, Franciaország vagy Németország is a kezdeményezés mellé áll
tak.
Tony Blair brit miniszterelnök kifejezte csalódottságát, mert az Európai Unió
képtelen volt cselekedni Koszóvóban. Az 1998. december 4-én Saint-Maloban meg
rendezett brit-francia kétoldalú csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy: „az Eu
rópai Uniónak olyan helyzetben kell lennie, hogy betölthesse szerepét a nemzetközi
színtéren” és, hogy „az Unió képes legyen önálló fellépésre, melyet hiteles katonai
erő támogat, rendelkezzen az alkalmazáshoz szükséges döntéshozatali eszközökkel és
álljon készen az erő alkalmazására, hogy reagálhasson a nemzetközi válságokra.
Európának megerősített fegyveres erőkre van szüksége, amelyek gyorsan válaszol
hatnak az új kockázati tényezőkre, és amelyeket erős és versenyképes európai védel70
mi ipar és technológia támogat.” A csúcstalálkozó közös nyilatkozatára reagálva a
70 Brit-Francia Csúcstalálkozó Közös Nyilatkozat in: Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas Péter
(szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumentumai I. kötet ChartaPress Kft,
2003. 72. oldal
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finn külügyminiszter, Tarja Halonen egy újságcikkben emlékeztetett arra, hogy az
Európai Uniónak a védelem terén a legfontosabb feladata a közös válságkezelési
képesség és nem a közös védelempolitika megteremtése. A cikkben megerősítette azt
is, hogy a Petersbergi feladatok az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának
központi elemeit képezik. Hozzátette, hogy a válságkezelésre a felkészülésnek ön
kéntesnek kell lenni, függetlenül attól, hogy az adott tagállam NATO-tag-e vagy
sem. Továbbá megjegyezte azt is, hogy szükséges az ENSZ-mandátum a válságkeze
lő műveletek végrehajtásához, és a fejlődő EU és NYEU struktúrákat közelíteni kell
a NATO-hoz. Finnország nem zárkózott el az EU-NATO kapcsolatok szorosabbá
tétele elől, mert úgy gondolta, hogy az EU a válságkezelésben játszik szerepet, míg a
NATO feladata a kollektív védelem biztosítása. Ez a szervezetek közötti munkameg
osztás nem befolyásolja a katonailag elnemkötelezetti státuszát.
Finnország reakciója azért volt fontos, mert jól mutatja, hogy egy kis ország
is képes aktív külpolitikával sikeresen képviselni érdekeit és meghatározni pozíció
ját. Továbbá mutatja az ország elkötelezettségét az Európai Unió mellett, valamint
azt a pragmatikus, a hagyományokra építő politikát, amely jellemezte és jellemzi ma
is az országot. Ugyanakkor rámutat arra a kettős hozzáállásra is, amely legegysze
rűbben az „opt-in” „opt-out” megoldásként írható le. Vagyis „opt-in” (egyetértés és
támogatás) amikor az ország tágabb politikai mozgásteréről és befolyásáról van szó
és „opt-out” (kimaradás) minden olyan kérdésben, amely ellentétes a kiadott bizton
ság- és védelempolitikai stratégájával.

2.5

Az Európai Tanács kölni ülése 1999

Finnország számára a Kölnben 1999. június 3-4-e között megrendezett Euró
pai Tanács-ülés és az utána kiadott zárónyilatkozat politikailag elfogadható volt. A
tagállamok megállapodtak, hogy „közös kül- és biztonságpolitikánk céljainak megva
lósítása és egy közös védelempolitika fokozatos megvalósítása során a Tanácsnak
rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy az Európai Unióról szóló szerződésben
Petersbergi feladatokként meghatározott, a konfliktus-megelőző és válságkezelő f e 
ladatok teljes skáláját érintően döntést hozzon. Ennél fogva az Uniónak rendelkeznie
kell önálló műveleti képességgel, amelyet hiteles katonai erő támogat, az ezek hasz
nálatához szükséges döntéshozatal eszközeivel és a készséggel egy ilyen döntés meg
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hozatalához.”71 Ezzel a nyilatkozattal az Európai Tanács kimondta, hogy szükséges
az európai biztonság- és védelempolitikai együttműködést tovább mélyíteni. Finnor
szág számára a kölni csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat azért volt elfogadható, mert
tartalmazott egy számára nagyon fontos kitételt: „hatékony EU-vezetés alatt álló vál
ságkezelést szeretnénk kifejleszteni, amelyben az EU-műveletek során az Európai
Unió NATO-tagállamai, valamint a semleges és a Szövetségen kívül álló tagállamai
72
egyenlőként vehetnek részt.” Finnország szempontjából vizsgálva a dokumentumot
kijelenthetjük, hogy a katonailag elnemkötelezetti státuszát a közös védelempolitika
mélyítése nem érinti. Ugyanakkor a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy elő kell ké
szíteni azokat a feladatokat, amelyeket a NYEU-tól át kell venni, hogy az Európai
Unió maradéktalanul végre tudja hajtani a Petersbergi feladatokat és akkor a „NYEU
- mint szervezet - betöltötte célját, rendeltetését.”73
A finn biztonság- és védelempolitika szempontjából az Amszterdami Szerző
désben és a kölni nyilatkozatban foglaltak okoztak nehézséget. Az Európai Unió és a
Nyugat-európai Unió de facto egyesülése folyamatos politikai nyomás alá helyezte
az országot, egyrészt azért, mert a válságkezelő feladatok végrehajtásához szükséges
volt az ország katonai képességeinek fejlesztése és együttműködése más országok
kal. Másrészt a katonailag elnemkötelezetti státuszát alátámasztó nemzeti védelmi
képességet az együttműködés átalakulásával újra kellett definiálnia. Paavo Lipponen
miniszterelnök (1995-2003) kormányzati programjában ezt megtette, alkalmazkodva
a kialakult nemzetközi helyzethez. A kormányprogramban a „független védelem”
helyére a „hiteles védelem” került. A finn kormány azonban sietve kinyilvánította,
hogy a megfogalmazás változása nem jelenti Finnország biztonságpolitikájának kor
rekcióját: az ország orientációja nem változott meg és továbbra sem csatlakozik ka
tonai szövetséghez. Finnország nemzetközi megítélése szempontjából ez a politikai
változás azt jelentette, hogy az ország kész alkalmazkodni az EU biztonság- és véde
lempolitikai fejlődéséhez, továbbá szolidaritást vállal a többi tagállammal. Bár a
Lipponen-kormány kijelentése, hogy nem változott az ország biztonságpolitikai ori

71 Az Európai Tanács Nyilatkozata a Közös Európai Biztonság- és Védelempolitika erősítéséről in:
Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai
dokumentumai I. kötet Charta Press Kft, 2003. 74. oldal
72 i.m. 75. oldal
73 i.m. 75. oldal
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entációja érvényben volt, mégis a „hiteles védelem” lett a biztonságpolitika alapja.
Ez azt jelentette, hogy a jövőben képes elfogadni más országok katonai segítségét.
A kölni nyilatkozatban az Európai Tanács felkérte Finnországot, hogy mint az
Európai Tanács soros elnöke vigye tovább a munkát az Általános Ügyek Tanácsában
és az Európai Tanács helsinki értekezletén számoljon be az elért eredményekről.

2.6

Finnország az Európai Tanács elnöke 1999

Finnország az Európai Unióba történt belépése óta először vette át az Európai
Tanács elnöki tisztét. Az ország számára a pozíció számos politikai szempontból
jelentős lehetőséget adott, ugyanakkor jelentős feladatokat is rótt rá. A finn európai
uniós elnökség legfontosabb feladata a kölni nyilatkozatban és az Amszterdami
Szerződésben foglalt célok megvalósítása, vagyis a közös kül- és biztonságpolitika
további fejlesztése volt. Ugyanakkor Paavo Lipponen a parlament előtt elmondott
beszédében kijelentette, hogy erősíteni kell a hatékonyságot és nyitottságot, valamint
szükséges az Európai Unió bővítése, hogy biztosítani lehessen a jólétet és a stabilitást
Európában

.7 4

A kormányfő beszédében kitért arra is, hogy Finnország szempontjából

egy erős, az integráció magas fokát elérő Európai Unió egybeesik az ország bizton
sági érdekeivel. Kifejtette azt is, hogy a finn nemzeti érdekek érvényesítése szem
pontjából az európai uniós tagság előnyökkel jár. Továbbá hangsúlyozta, hogy az
elnökséggel járó feladatok sikeres teljesítése növeli az ország tekintélyét és egyben
javítja nemzetközi megítélését is. Bár a finn elnökség fő feladata a közös kül- és biz
tonságpolitika volt, mégis az aktív finn külpolitikának sikerült egy számára rendkívül
fontos témát, az „Északi Dimenzió” kérdéskörét elfogadtatni az Európai Unióval. Az
„Északi Dimenzió” feladatait Paavo Lipponen terjesztette elő 1997-ben. A kormány
fő abból indult ki: ha az Európai Unió rendelkezik a Mediterrán térségre vonatkozó
átfogó politikai célkitűzésekkel, illetve fejlesztési stratégiákkal, többek között a kör
nyezetvédelem, a gazdaság, a telekommunikáció és a nukleáris biztonság területén,
'
75
akkor az Északi régióra is lehet egy ilyen átfogó európai politikát kidolgozni. Az
74 Statement by Prime minister to Parliament on the EU promgramme for the Presidency Finland’17
June 1999 http://valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteot/en.isp?oid=130196 2012.01.16.
75 Hanna Ojanen: How ti Customise Your Opinion: Finland and the „Northern Dimension of the EU”
in:Northern Dimension Yearbook 1999, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 13-26.
oldal

54

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

Északi régió kérdésköre a skandináv, a balti államok, a Barents-tengeri régió, Északnyugat-Oroszország, Skócia, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok északi terüle
tét is érinti. Mivel a térség rendkívül gazdag természeti erőforrásokban és rendkívül
sérülékeny a természeti környezete, ki van téve nukleáris biztonság szempontjából
számos veszélynek, így nemcsak a térség országainak, hanem az európai kontinens
országainak is fontos a térségben felmerülő kérdések kezelése. Finnország számára
azonban volt egy másik előnye az Északi régióról szóló politika elfogadtatásának,
mégpedig az, hogy Oroszországot integrálja az együttműködésen keresztül az euró
pai intézményekbe. Finnország számára ez a kezdeményezés azért is volt fontos,
mert ráirányította a figyelmet keleti határának - amely már az Európai Unió határa is
- problémáira is. Az Európai Unió számára azért tudta fontossá tenni az „Északi Di
menzió” politikáját, mert számos olyan célkitűzése volt, amellyel a legtöbb EUtagállam számára elfogadhatóvá, illetve a kialakítandó EU-Oroszország együttműkö
désben érdekeltté vált. Paavo Lipponen kormányfő úgy gondolta, hogy az „Északi
Dimenzió” politikája része az Európai Unió külkapcsolatainak és annak a célkitűzés
nek, mely az Európai Uniót globális szereplővé teszi.
Az „Északi Dimenzió” politikája az elfogadása után számos kezdeményezés
ben és intézményben jelent meg. Ennek a politikának köszönhetően alakult meg Bal
ti-tengeri Tanács, a Barents-Euro-Északi-sark Tanács. Itt kell megjegyeznem, hogy
mindkét regionális tanácsban részt vesz Európai Unió, míg az Északi-sark Tanácsban
nem. Az új regionális intézmények kialakításával a régió számos európai uniós prog
ramban is részt vett/vesz

.7 6

Finnország számára Oroszország helyzete is rendkívül fontos volt. Érzéke
nyen reagált az Európai Unió és Oroszország között kialakult kapcsolatokra. A finn
kormány kijelentette, hogy biztonsági szempontból Európa számára az Oroszország
gal kialakított kapcsolat stratégiai jelentőségű. Finnország az „Északi Dimenzió”
célkitűzéseinek megfelelően próbálta meg kapcsolatait fejleszteni, és ugyanakkor
részt vett az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos stratégiájának előkészítésében
is. Az ország célja az volt, hogy a stratégia fejlessze az orosz civil társadalmat és a
kapcsolatait az Európai Unióval. Az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos stra
tégiája azonban eltért minden eddigi dokumentumtól, hiszen nem egy unión belüli

76 Ilyen például: PHARE, INTERREG, TACIS,

55

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

régió támogatásáról szólt, hanem egy nem EU-tag országgal kötött megállapodás
volt. Mindez egyben azt is jelentette, hogy az Európai Unió eddig külön pillérekben
működő programjait koordinálni kellett, és egy programként kellett megjeleníteni.
Finnország számára az „Északi Dimenzió” politika elfogadása egyben azt is jelentet
te, hogy biztonsági érdekeinek megjelenítése nem csak egy rövidtávú, hanem egy
hosszú távú együttműködésen alapuló feladat.
Finnország európai uniós elnökségének másik jelentős programpontja az Eu77
rópai Unió bővítésének a kérdésköre volt. A bővítési folyamat azért is volt az or
szág számára jelentős, mert az Unióban meglevő intézmények és döntési mechaniz
musok megváltoztatásával járt együtt. A bővítési folyamat előkészítése során világos
célokat kellett meghatározni a csatlakozni kívánó országoknak, illetve elő kellett
készíteni az Európai Unió intézményi reformját, ami finn szempontból azért volt
jelentős, mert megváltoztatta a kis államok helyzetét. Finnország támogatta a bővíté
si folyamatot. Az ország szempontjából elsősorban a balti államok felvételének volt
jelentősége, hiszen a három állam felvételével a geopolitikai helyzet is módosul. Fin
nország a bővítési folyamat során azt az elvet képviselte, hogy mindegyik állammal
felkészültségének megfelelően tárgyaljanak, ugyanakkor támogatta, hogy a bővítési
folyamat egy gyors, átlátható folyamat legyen. A bővítés másik oka pedig az Unió
intézményi reformja volt. Mivel a kandidáló államok mindegyike kis állam, így a
határozott fellépés és az összefogás előnyösebb lehetőségek kiharcolását is jelentette.

2.7

Az Európai Tanács helsinki ülése 1999

Finnország első uniós elnökségének végén, 1999. december 10-11-én Helsin
kiben került megrendezésre az Európai Tanács csúcstalálkozója. A találkozó legfon
tosabb kérdése a kölni csúcsértekezleten meghatározott célokkal kapcsolatos jelentés
megvitatása volt. Az ülésen jóváhagyták „az Unió katonai és nem katonai válságke
zelési képességének fejlesztéséről szóló jelentést, amely a megerősített közös európai
biztonság- és védelempolitika része.”78 A tagállamok megállapodtak abban, hogy a
77 Statement by Prime minister to Parliament on the EU promgramme for the Presidency Finland’17
June 1999 http://valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteot/en.ísp?oid=130196 2013.01.16.
78 Elnökségi következtetések a Közös Európai Biztonság- és Védelempolitika erősítéséről in: Vincze
Hajnalka-Póti László-Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumen
tumai I. kötet Charta Press Kft, 2003. 89. oldal
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kölni ülésen meghatározott vezérelveknek megfelelően javítják az európai válságke
zelő katonai képességeket. A helsinki csúcstalálkozón konkrét megállapodás született
a katonai képességek fejlesztéséről, amely az alábbiakat tartalmazta:
1.

Az EU irányítású műveletekben önkéntesen részt vevő tagállamok 2003-ra
legyenek képesek egy 50-60 000 fős haderő 60 napon belül történő bevetésére
és legalább egy éven keresztül való fenntartására, amely a Petersbergi felada
tok teljes skáláját képes ellátni;

2.

A Tanácson belül új politikai és katonai testületek és struktúrák jönnek létre
annak érdekében, hogy képessé tegyék az Uniót a fenti műveletek politikai
irányításának és stratégiai vezetésének ellátására, szem előtt tartva az egysé
ges intézményi struktúrát;

3.

Módozatok kifejlesztésére kerül sor az EU és a NATO közötti teljeskörű kon
zultáció, együttműködés és átláthatóság kialakítása érdekében, figyelembe
véve minden egyes tagállam szükségletét;

4.

Meghatározásra kerülnek azok a megfelelő struktúrák, amelyek - megtartva
az Unió döntéshozatali autonómiáját - lehetővé teszik, hogy a nem EU-tag
európai NATO-tagállamok és más érdekelt országok is részt vehessenek az
EU katonai válságkezelésében;

5.

Egy nem-katonai válságkezelési mechanizmus létrehozására kerül sor az
Unió és a tagállamok rendelkezésére álló polgári, valamint katonai eszközök
79
és erőforrások koordinációja és hatékonyabbá tétele érdekében.
Finnország számára a helsinki csúcstalálkozón elért eredmények kihívást je 

lentettek a katonailag elnemkötelezett státuszának szempontjából. Ebben az időben
úgy tűnt, hogy a tagállamok által megszavazott közös kül- és biztonságpolitika fej
lesztése és az együttműködés mélyítése háttérbe szorítja az országot. Azonban a ki
adott fejlesztési célokból az is kitűnik, hogy az európai válságkezelés a valóságban
egy a védelmi erők integrációján túl és a közös európai biztonság- és védelempolitika
megteremtésén túl egy szélesebb kontextusban érvényesül. A közös európai bizton
79 Elnökségi következtetések II. a Közös Európai Biztonság- és Védelempolitika erősítéséről in: Vincze Hajnalka- Póti László- Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai do
kumentumai I. kötet Charta Press Kft, 2003. 89. oldal
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ság- és védelempolitika fejlesztése során egyre inkább kitűnt, hogy az EU kezdett
egy önálló válságkezelő szervezetté válni, magába olvasztva a Nyugat-európai Unió
intézményeit és mechanizmusait, és nyilvánvalóan mélyült az együttműködés az
egyes országok között az integrációs folyamatban. Ennek következtében Finnorszá
gon is folyamatosan nőtt a nyomás a folyamatosan bővülő és mélyülő védelmi integ
ráció miatt. Finnország számára gondot jelentett, hogy a kiadott biztonság- és véde
lempolitikai stratégiája szempontjából elkülönítse azokat a feladatokat, amelyekben
részt vehet (válságkezelő művelet) és amelyek egyértelműen a hagyományos védelmi
kérdésekkel kapcsolatosak. Finnország ezt a folyamatosan fennálló dilemmát úgy
hidalta át, hogy elfogadott egy rugalmas és az Európai Unió katonai dimenziójához
igazodó politikát. Az ország úgy gondolta, hogy egy ilyen átfogó politika képes meg
jeleníteni a szükséges konstruktív megközelítést az európai integrációs folyamat va
lamennyi területén. Finn szempontból ezek a módosítások egyértelműen azt jelentik,
hogy az ország nem tudott ellenállni a változó biztonsági együttműködésnek. Ugya
nakkor arra is rávilágít a finn politika, hogy az alkalmazkodás és a biztonságpolitika
módosítása elősegítette a finn nemzeti érdekek érvényesítését.
Meg kell említenem, hogy az európai védelmi együttműködés további fejlő
dése még okozhat problémákat, mivel ebben a formában még nem látható, hogyan
alakul az Európai Unió védelmi rendszere és a NATO kapcsolata. Finn szempontból
a védelmi együttműködésben további problémákat jelenthet, hogy szükséges-e az
EU-nak az ENSZ vagy az EBESZ felhatalmazása a válságkezelő műveletek végre
hajtásához. Finnországban az elfogadott, Békefenntartásról szóló - többször módosított - törvény 80 ENSZ, illetve EBESZ felhatalmazáshoz köti a szerepvállalást. Éppen
ezért, hogy az ország ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy a közvélemény esetlegesen
elutasít egy olyan műveletet, amely az ország megítélése szempontjából fontos lenne,
a finn politikai osztály igyekezett különbséget tenni a „közös védelem” és a „közös
védelmi politika” között. A finn politikai osztály „közös védelem”-ként értelmezte az
integrált fegyveres erő kölcsönös segítség-nyújtását egymásnak, míg a „közös vé
delmi politikán” a Petersbergi feladatokon alapuló Amszterdami Szerződésben megjelölt célokat értik. 81 Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy a fenti megkülönböz
80 Békefenntartásról szóló törvény: http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=186 2008.09.12.
81 Laura C. Fereira-Pereira: The Militarily Non- Allied States in the CFSP of the 1990’s
http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-003a.htm 2010.05.19.
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tetés nem egyértelmű, hiszen a válságkezelő feladatok is tartalmaznak katonai műve
leteket. A finn álláspontra jobban rávilágít a külügyminiszter Erkki Tuomioja és An
na Lindt svéd külügyminiszter közös cikke, amely két újságban, a finn nyelvű
Helsingin Sanomat-ban és a svéd nyelvű Hufvudstadbladet-ben jelent meg. A kü
lügyminiszterek azt írták, hogy az Európai Uniónak kell döntenie a polgári válságke
zelés céljairól, és sürgették a polgári válságkezelő eszközök növelését, mert a minisz82
terek szerint csak a katonai válságkezelő eszközök alkalmazása nem elég.
Finnország számára - a korábbi a válságkezelő műveletekben szerzett tapasz
talatait is figyelembe véve - a polgári válságkezelő műveletek mindig nagyobb hang
súlyt kaptak, mint katonai műveletek.
Finnország biztonság- és védelempolitikája az európai uniós tagságának első
5 évében jelentős változásokon ment keresztül. Az ország az európai integrációhoz
folyamatosan és rugalmasan

alkalmazkodott,

úgy hogy

közben

katonailag

elnemkötelezetti státuszát megtartotta. A pragmatikus finn politika nem kívánta meg
az országtól, hogy azonnali, politikai hagyományaitól gyökeresen eltérő európai uni
ós politikát folytasson. Finnország, mint kis állam nagyon hamar megtanulta, hogyan
tudja sikeresen képviselni nemzeti érdekeit a közösségen belül. A rugalmas alkal
mazkodásnak köszönhetően olyan - regionális érdekeken alapuló - politikát is sike
resen emelt be az Európai Unió hivatalos politikái közé, amelyet részben saját nem
zeti érdekei motiváltak, részben pedig Európa Északi-Balti régiójának fejlődését is
hosszú távon meghatározza. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy az ország
83
politikája gyorsan európaivá vált. A 2001-ben kiadott Fehér Könyv így fogalmaz az
Európai Unióról: ’’Finnország biztonsági érdekeinek és céljainak megvalósításában
egyre fontosabbá vált az Európai Unió szerepe. Finnország részvétele az EU közös
kül- és biztonságpolitikájában kiegészíti saját nemzeti biztonságát, ugyanakkor képes
erősíteni befolyását a nemzetközi politikában és saját biztonsági céljainak elérésé
ben. Egy erős szolidaritáson alapuló E U előnyös Finnország számára: segít meg
előzni a válságok kitörését és stabilizálni azokat a helyzeteket, amelyek hatással le
82 Foreign Ministers Tuomioja and Lindh: EU needs more efficient civilian crisis management
http://www2.hs.fi/english/archive/today/020500-06.html 2012.03.12 Fordítás a szerzőtől.
83 Finnish Security and Defence Policy 2001
http://www.defmin.fi/iulkaisut ja asiakiriat/iulkaisuhaku/turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 2001.5136.xhtml 2009.03.14. Fordítás a szerzőtől.
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hetnek az ország biztonságára, valamint az együttműködés javítja az ország válság
kezelési képességét. Finnország, mint az EU tagja szerepet játszik a vele szomszédos
területek és egész Európa biztonságos és stabil fejlődésében.” Mint az idézetből is
kitűnik, a finn biztonság- és védelempolitika legfontosabb paraméterei átértékelőd
tek, anélkül, hogy a független katonai védelmet, illetve az ország katonailag
elnemkötelezetti státuszát fel kellett volna adnia. Finnország biztonság- és védelem
politikájára ebben az időszakban jellemző volt a rugalmasság, egészen addig képes
volt képviselni az Európai Unió érdekeit és nem vetett be nemzeti vétót, amíg az Eu
rópai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának céljai összeegyeztethetők voltak
katonailag elnemkötelezetti státuszával.

2.8

Az Európai Tanács laekeni ülése 2001

A Paavo Lipponen vezette kormány 2001. október 25-én jelentést nyújtott be
84
a finn parlamentnek az Európai Unió jövőjéről. A jelentés tartalmazta az Európai
Unió jövőjéről elfogadott nizzai nyilatkozatra adott finn válaszokat. A finn kormány
javaslatot tett arra, hogy a parlament hagyja jóvá a Nizzai Szerződés és a hozzákap
csolódó szerződések átvezetését a finn jogrendbe. Ugyanakkor a kormányjelentés
tartalmazta, hogy a benyújtott dokumentum felkészülés az Európai Tanács laekeni
ülésére, ahol várhatóan folytatódni fog a vita az Európai Unió jövőjéről. A kormány
jelentés megállapítja, hogy az Európai Unió az európai független államokból és né
pekből kialakult közösség, melynek az alapító szerződésekben meghatározott kérdé
sekben nemzetek feletti hatásköre van. Továbbá azt is kimondja, hogy az Európai
Tanács egyes kérdésekben hozhat határozatot anélkül, hogy az alapszerződéseket
módosítani kellene. A kormányjelentés részletesen kitér az Európai Unió fejlesztési
irányaira is. Megjegyzi, hogy a gazdasági és monetáris unió létrejöttével és az Amsz
terdami Szerződés bel- és igazságügyi részeinek közösségi joganyaggá válásával az
Európai Unió elérte fejlődésének csúcspontját. Ezzel kapcsolatban a dokumentum
kitér rá, hogy a felmerülő politikai kérdések szorosan összefüggnek a gazdaság fejlő
désével, amely területen a tagállamok szeretnék megtartani döntési kompetenciáikat.
Ugyanakkor az Európai Unió egy másik fejlődési iránya - mely nem kapott elegendő
támogatást - egy erős föderalista állam kialakítása volt. A finn kormányjelentés sze
84 Government report to the Parliament on to the Future of the European Union 25. october 2001
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/selonteot/selonteot/en.jsp?oid=13019 2012.09.23.
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rint az Európai Unió jövőjéről szóló vita rendeltetése, hogy összehangolja a különbö
ző politikai területeken a Közösség és a tagállamok tevékenységét. A dokumentum
ban a finn kormány kijelentette, hogy: „fontosnak tartja továbbfejleszteni az Európai
Uniót, mint a független népek és tagállamok összetartó közösségét, és az E U járjon el
hatékonyan és demokratikusan azokban az ügyekben, amelyekben a tagállamok ha
tásköreiket ráruházták.”
Mindezekből kiderül, hogy a finn kormány számára kiemelten fontos volt,
hogy az Európai Unió fejlesztése gazdaságilag, társadalmilag megalapozottan, a sza
badság, a jog és a biztonság figyelembevételével menjen végbe. A kormány által
benyújtott jelentés tartalmazta azt a finn álláspontot, hogy az ország nyitott különbö
ző lehetőségek megvitatására, melynek célja az Európai Unió és a tagállamok közötti
kompetenciák felosztása, azonban nagyon óvatos abban, hogy de facto meghatároz
zák az Európai Unió hatásköreit. Továbbá kimondja azt is, hogy az ország támogatja
az Európai Unió alapszerződéseinek egy kötelező érvényű alapvető dokumentumban
való megjelenítését, amely tartalmazza az Európai Unió alapvető elveit, céljait, funk
cióit és a hozzájuk kapcsolódó hatásköröket.
Finnország biztonság- és védelempolitikája szempontjából meghatározó volt
a laekeni ülés, ahol megerősítették a Nizzában elfogadott megállapodásokat. Továb85
bá nyilatkozatot fogadtak el az Európai Unió jövőjéről, amelyben a tagállamok
megállapították, hogy az Európai Unió ötven év folyamatos fejlődése után válaszút
előtt áll, mert megteremtették a politikai uniót és küszöbön áll az Európai Unió bőví
tése, amely végérvényesen lezárja az európai kontinens mesterséges megosztottságát.
Az Európai Tanács megállapodott egy Európai Konvent összehívásáról annak érde
kében, hogy az Európai Unió jövőjéről szóló vitákat - melyek az európai polgárok
számára egyszerűbb és a nemzetközi politika színterén érdekeit erősebben képviselő
Uniót jelentenek - sikeresen lebonyolítsa. Az Európai Konventnek három kérdéskört
kell megvizsgálni:
1.

Hogyan lehet az európai intézményeket közelebb vinni az Európai Unió pol
gáraihoz,

85 Laekeni Nyilatkozat az Európai Unió jövőjéről I. melléklet in: Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas
Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumentumai I. kötet Charta Press
Kft, 2003. 281. oldal
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2.

A kibővített Európai Unióban hogyan lehet a politikai döntéseket meghozni,

3.

Hogyan válhat a nemzetközi politika színpadán az Európai Unió meghatározó
szereplővé?
A felállítandó Európai Konvent elnökének az Európai Tanács Valéry Giscard

d’Estaing-t elnöknek, Jean-Luc Dehaene-t és Giuliano Amato-t alelnöknek nevezte
ki.
Laekenben a tagállamok az Európai Biztonság- és Védelempolitikáról is elfo
gadtak egy nyilatkozatot, amelyben megállapították, hogy a közös kül- és biztonság
politika, valamint a műveleti képességek fejlesztésével az Európai Unió hatékonyab
ban vállalhat szerepet a válságkezelő műveletekben. A nyilatkozat azt is megállapí
totta, hogy a katonai és rendőri képességek felajánlásáról tartott konferenciák ered
ményesek voltak, mert a tagállamok által felajánlott, önkéntes hozzájárulások segítet
ték a kitűzött célok elérését. Ugyanakkor a dokumentum azt is kiemelte, hogy min
dezekkel a képességekkel nem jön létre egy európai hadsereg. Továbbá azt is kiemel
te, hogy: „Az Unió olyan válságkezelési struktúrákat és eljárásokat hozott létre, me
lyek lehetővé teszik számára az elemzést, a tervezést, a döntéshozatalt, és - amennyi
ben a NATO, mint olyan nem érintett - katonai válságkezelési műveletek megindítá
sát és végrehajtását.”86 A dokumentum kitért arra is, hogy kiegyensúlyozottan kell
fejleszteni a katonai és a civil válságkezelő képességeket az Európai Uniónak és fo
lyatatni kell a NATO-val, valamint a nem EU-tag európai NATO-tagállamokkal,
Kanadával, Oroszországgal és Ukrajnával kötött megállapodások végrehajtását.

2.9

Az Európai Tanács thesszaloniki ülése 2003

Az Európai Konvent 2002. február 28-án kezdte meg a munkáját és a jelenté
sét a Thesszalonikiben rendezett csúcstalálkozón terjesztette az Európai Tanács elé.
Az Európai Konvent öt javaslat-csomagot dolgozott ki, melyekben szerepelt az EU
és a tagállamok hatásköreinek jobb elhatárolása, az Európai Unió jogi személyiség
gel való felruházása, valamint az EU eszközrendszerének egyszerűsítése, az EU de
mokratizmusának, hatékonyságának és átláthatóságának növelése és intézményi
86 Laekeni Európai Tanács Nyilatkozat a közös európai biztonság- és védelempolitika műveleti képes
ségéről II. melléklet in: Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Bizton
ság- és védelempolitikai dokumentumai I. kötet Charta Press Kft, 2003. 289-290. oldal
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szerkezetének javítása. Az Európai Tanács döntött arról, hogy az Európai Konvent
által kidolgozott javaslatokat a következő Kormányközi Konferencián tárgyalják és a
lehető legrövidebb időn belül aláírják a tagállamok. A csúcstalálkozón az Európai
Alkotmánytervezetről szóló döntésen kívül határoztak az EU bővítéséről, a harmadik
országokkal fenntartott kapcsolatokról, valamint a külkapcsolatokról, a közös kül- és
87
biztonságpolitikáról, az Európai Biztonság- és Védelempolitikáról is. A csúcstalál
kozón elfogadták az EU biztonsági stratégiájára vonatkozó ajánlásokat és a főtitkár
feladatául szabták, hogy decemberre dolgozza ki a stratégiát úgy, hogy az Európai
Tanács jóváhagyhassa. Az Európai Tanács elfogadta az Elnökség jelentését az Euró
pai Biztonság- és Védelempolitikáról, egyben tudomásul vette, hogy az Európai Unió
olyan katonai képességekkel rendelkezik, amelyek a Petersbergi feladatok teljes ská
láját lefedik, azzal a kitétellel, hogy az eddig felismert, hiányzó képességek számát
csökkenteni kell. Azt is megállapította a csúcstalálkozó, hogy a civil válságkezelő
műveletek kiemelt területein - a rendőrségi ügyek, a jogállamiság, a polgári közigaz
gatás, valamint a polgári védelem - fejlesztések történtek. Továbbá, hogy az Európai
Unió műveleti képességeit megerősítették három válságkezelő művelet beindításával

.88

Az Európai Tanács elfogadta az erőszakos konfliktusok megelőzéséről szóló
EU program végrehajtásáról a görög elnökség jelentését, melyben az elnökség hang
súlyozta a regionális megközelítés fontosságát, külön kiemelve a Balkán térségét.
Továbbá elfogadta a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról
szóló nyilatkozatot.
Az Európai Biztonsági Stratégia

89

tervezetét 2003. december 12-én nyújtotta

be az Európai Tanácsnak Javier Solana, az EU közös kül- és biztonságpolitikai fő
képviselője. A bevezetésben a stratégia emlékeztet arra, hogy a hidegháború

87 Council of the European Union: Thessaloniki European Council 19 to 23 june 2003 Presidency
conclusion
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms data/docs/pressdata/en/ec/76279.pdf 2011.09.23.
88 Három misszió: EU rendőri missziója Bosznia Hercegovinában, CONCORDIA Macedóniában és az
ARTEMIS a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
89 Biztonságos Európa egy jobb világban in: Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas Péter (szerk.): Az
Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumentumai I. kötet Charta Press Kft, 2003. 396-404.
oldal
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lezárultával a biztonsági kihívások nem szűntek meg, hanem átalakultak és a többpó
lusú világban a konfliktusok egy része az államokon belül zajlott és zajlik a mai na
pig. Az új biztonsági környezetben a területi konfliktusok csökkentik a stabilitást,
tönkreteszik a gazdasági tevékenységet, csökkentve a területen élők megélhetési le
hetőségeit. Mindezek az európai kontinenstől akár több ezer kilométerre zajló válsá
gok hatással vannak az európai demokráciák biztonságára is. Természetesen nem
csak ezek a konfliktusok, hanem a terrorizmus, a szervezett bűnözés, valamint a
gyenge államok és a rossz kormányzásból adódó válságok is befolyásolják az Euró
pai Unió tagállamainak fejlődését. A dokumentum stratégiai célként jeleníti meg azt,
hogy az Európai Unió a vele szomszédos területekre is terjessze ki a biztonsági zó
nát, hiszen a jól kormányzott államok biztonsági garanciákat adnak arra, hogy a
konfliktusok távolabb maradnak az Európai Unió határaitól. További célként jelenik
meg a globális fenyegetésekkel szemben egy hatékony, fejlett nemzetközi rend,
amelynek kereteit az ENSZ Alapokmánya adja és számos regionális szervezet segíti
a nemzetközi rendszer működését, valamint a fenyegetésekkel való szembenézés is.
A dokumentum kimondja, hogy „az Európai Unió hatékonyan részt vesz a terroriz
mus, a proliferáció és a gyenge államok/szervezett bűnözés elleni harcban.”
A stratégia azt is bemutatja, hogy az átalakuló biztonsági környezetben az Eu
rópai Uniónak még aktívabb politikát kell folytatnia, hogy stratégiai céljait megvaló
sítsa, a közös kül- és biztonságpolitikának és az európai biztonság- és védelempoliti
kának össze kell hangolnia a rendelkezésre álló erőforrásokat azért, hogy a biztonsá
gi kihívásokra megfelelő válaszokat tudjon adni. A finn külügyminiszter, Erkki
Tuomioja a Finlandia palotában értékelte az elfogadott Európai Biztonsági Stratégiát:
„az elfogadott stratégia nem forradalmi dokumentum, azonban kikristályosodik ben
ne minden biztonsági kihívás, mellyel a XXI. század elején Európának szembe kell
néznie. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük az E U célkitűzéseit és szakpoli
tikáit azért, hogy az E U képességeit egy globális és átfogó biztonságpolitika megte
remtésére használjuk.”90 Mint a fenti idézetből is kitűnik, Finnország készen állt az
Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának támogatására. A finn és a
svéd külügyminiszter egy közös cikkben üdvözölte az Európai Biztonság- és Véde90 Foreign Minister Erkki Tuomioja: On European Security Strategy Finlandia Hall Helsinki, 2004
february 25 http://formin.fmland.fi/public/default.aspx?contentid=61143&contentlan=2&culture=enUS 2009.05.15. Fordítás a szerzőtől.
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lempolitika fejlesztését

.91

Finnország úgy gondolta, hogy az EU-nak egy mélyebb

politikai együttműködést és egy erősebb európai válságkezelő kapacitást kell létre
hoznia azért, hogy képes legyen sikeresen válaszolni a XXI. század kihívásaira.
Finnországban választásokat tartottak 2003-ban és Paavo Lipponen helyett
Matti Vanhanen lett a miniszterelnök. Az új kormány 2003. június 24-én mutatta be a
kormányprogramot.

92

A dokumentum első fejezete a kül- és biztonságpolitikáról

szól, míg a második az Európai Unióval kapcsolatos kormányzati álláspontot ismer
teti. A dokumentum kül- és biztonságpolitikai fejezete kijelenti, hogy Finnország
aktív tagja az Európai Uniónak és elősegíti a közös kül- és biztonságpolitika, vala
mint a transzatlanti kapcsolatok fejlődését. A finn kormány számára kiemelten fontos
a skandináv régióban található államok közötti együttműködés, valamint az ország
kiemelt figyelmet fordít a balti államokkal felépítendő együttműködésre és Oroszor
szággal is folytatta a jó kapcsolatok kiépítését. Ugyanakkor kijelenti, hogy az ország
olyan kül- és biztonságpolitikát folytat, amely erősíti a skandináv régiót és a nemzet
közi biztonságot. A kormányprogram kiemeli, hogy a finn biztonságpolitika alapja
továbbra is a katonailag elnemkötelezetti státusz, amely a hiteles védelemre épül. A
hiteles védelem alapja pedig továbbra is az általános hadkötelezettség. A kormány
program értékeli a finn kül- és biztonságpolitika egészét és az elkészült jelentést
2004-ben a parlament elé terjeszti. Finnország továbbra is hozzájárul terrorizmus
elleni küzdelemhez, valamint részt vett/vesz az ENSZ, az EU, az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet és a NATO PfP programjának égisze alatt a nemzetkö
zi válságkezelő műveletekben.
Az Európai Unióról szóló fejezetben a kormányprogram így fogalmaz: „a
kormány azt akarja, hogy az Európai Unió erősítse azon képességeit, melyek szüksé
gesek az emberi fejlődés, az alapvető jogok, a jólét és a biztonság megőrzésében.” A
kormányprogram kedvezően ítéli meg az Európai Unió bővítését. Kijelenti, hogy a
bővülő EU-nak az Európai Konvent által megfogalmazott javaslatok alapján javítani
kell a hatékonyságát és a döntéshozó kapacitását. A dokumentum kimondja, hogy:
91 Foreign Minister Erkki Tuomioja & Laila Freivalds: We wanted stronger EU security policy
http://www.government.Se/sb/d/3212/a/4541 2008.09.14.
92 The Government Programme of Prime Minister Matti Vanhanen’s Government on 24 June 2003
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/iulkinen/vn/hallitus/vanhasen-hallitusohielma-2003/en.pdf
2007.10.23.
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„a kormány támogatja az Európai Unió új alkotmányos szerződését.” A finn kor
mány támogatja az Európai Unió külkapcsolatainak fejlesztését azért, hogy az EU
gazdaságilag és társadalmilag igazságos módon eljárva erősítse a nemzetközi bizton
ságot. A kormányprogram kiemeli, hogy az EU közös biztonság- és védelempolitiká
jának alapelveit és értékeit fejleszteni kell minden tagállamban. A kormány támogat
ja az EU közös biztonság- és védelempolitikáját, kiemelve, hogy a katonai és polgári
válságkezelő célok valamennyi tagállamban közösek.

2.10 Kormányközi Konferencia 2003-2004
A laekeni csúcstalálkozó rendelkezett az Európai Konvent összehívásáról,
melynek az volt a feladata, hogy dolgozzon ki javaslatokat az Európai Unió jövőjé
ről. 2003. július 10-én az Európai Konvent elfogadta az Alkotmányos Szerződés szö
vegét, majd befejezte a munkáját. Miután a tagállamok megvitatták az alkotmányter
vezetet, a 2003. október 4-én lezajlott Kormányközi Konferencián több vitás kérdést
is meg kellett oldani. Ezek közül az egyik legfontosabb: a kisebb tagállamok ellenez
ték, hogy az Európai Tanácsnak egy állandó elnöke legyen, a tagállamok soros hat
hónapos elnöki mandátuma helyett. A másik nagy vitát kiváltó kérdés a szavazás
metódusa miatt alakult ki, mert a legtöbb tagállam támogatta, hogy a minősített több
ségi szavazást meg kell tartani, ugyanakkor az adózás, a bevándorlás, a külpolitika és
a kultúra területeire is ki kell terjeszteni.
Finnország és vele együtt Svédország is elutasította az Európai Konvent által
benyújtott javaslatot, amely arról szólt, hogy egy strukturált együttműködésben csak
korlátozott számú tagállam vesz részt, amelyek képesek a válságkezelő műveletek
93
erőforrásait megteremteni. Mindez Finnország és Svédország szempontjából azt
jelenti, hogy a strukturált együttműködésben részt vevő államok minden döntést az
általuk vállalt válságkezelő feladatokról meghoznak, és ők döntenek arról is, hogy
más tagállam csatlakozhat-e hozzájuk. Ez a javaslat csökkenti a tagállamok közötti
kohéziót a kül- és biztonságpolitika területén. Finnország megerősítette azt az elvet,
hogy közös döntéssel kell támogatni a válságkezelő feladatokat, azonban a tagállam
oknak maguknak kell eldönteni, hogy civil szakértőkkel vagy katonai alakulattal

93 Strukturált együttműködés: Franciaország és Németország javaslata arról, hogy az európai véde
lempolitika fejlesztését egy központi országcsoport vezesse. A szerző megjegyzése.
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vesznek részt a konfliktuskezelésben. Finnország, mint katonailag elnemkötelezett
állam úgy gondolta, hogy az Európai Uniónak továbbra is egy politikai és nem egy
katonai szövetségként kell működnie a kölcsönös szolidaritás elve alapján, és a vé
delmi garanciákat is ezek alapján kell minden államnak megkapnia. Az Alkotmányos
Szerződés védelmi garanciáról szóló cikkéről a finn külügyminiszter, Erkki
Tuomioja fogalmazta meg a finn álláspontot: „a kölcsönös védelem felveti az Euró
pai Unió és a NATO, illetve a transzatlanti kapcsolatok kényes kérdését. Finnország
számára magától értetődik, hogy ma Európában csak a NATO biztosíthat ilyen ga
ranciákat. Ha Finnország fe l akarná adni katonailag elnemkötelezetti státuszát - ezt
a lépést sem a szükség, sem a közvélemény nem igényli - akkor a NATO-nál jelent
keznénk.”94 Finnország támogatta az új szolidaritási záradékot, amely az önkéntesség
elvére épített, amely már létezett az Európai Unióban.
Finnország támogatta a 2003. december 4-én kezdődött Kormányközi Konfe
rencián az alkotmánytervezet szövegének véglegesítését, azonban Svédországgal,
Írországgal és Ausztriával közösen egy új szövegrészt javasolt a 40. cikk első bekez
désének: „ha egy tagállam fegyveres agresszió áldozatává válik, kérheti, hogy a töb
bi tagállam nyújtson számára segélyt és támogatást, minden rendelkezésére álló ka
tonai vagy egyéb eszköz felhasználásával, az ENSZ alapokmányának 51. cikkével
összhangban.”95 A végleges szövegbe azonban még egy mondat belekerült: „Ez nem
sértheti bizonyos tagállamok biztonság- és védelempolitikájának specifikus jelle
gét.”96 Finnország szempontjából ez a bekezdés azért volt elfogadható, mert össz
hangban volt a kiadott biztonság- és védelempolitika stratégiájával, valamint össz
hangban volt az alkotmányban lefektetett elvekkel.

94 Erkki Tuomioja: Európának egységben kell munkálkodnia a védelem terén in: Vincze Hajnalka -Póti
László-Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumentumai II. kötet
Charta Press Kft, 2003. 388-389. oldal
95 Erkki Tuomioja finn külügyminiszter, Brian Cowen ír külügyminiszter, Benita Ferrero-Waldner
osztrák külügyminiszter, Laila Freivalds svéd külügyminiszter levele a Kormányközi Konferenciának
in: Vincze Hajnalka- Póti László- Tálas Péter (szerk.): Az Európai Unió Biztonság- és védelempoliti
kai dokumentumai II. kötet Charta Press Kft, 2003. 299. oldal
96 Kiegészítés az elnökségi javaslathoz in: Vincze Hajnalka-Póti László-Tálas Péter (szerk.): Az Euró
pai Unió Biztonság- és védelempolitikai dokumentumai II. kötet Charta Press Kft, 2003. 306. oldal
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Miután a tagállamok megállapodtak a szövegtervezetről, a Kormányközi
Konferencia véget ért. Az Európai Unió Alkotmányos Szerződés című dokumentu
mát 2004. október 29-én írták alá Rómában.

2.11 A biztonság- és védelempolitika módosítása 2004
A Matti Vanhanen vezette kormány által benyújtott kormányprogram 15. fejezete

97

tartalmazta a biztonság- és védelempolitikai stratégia felülvizsgálatát és az erről szó
ló jelentés benyújtását a parlamentnek. Azonban az Európai Unióban lezajlott válto
zások szükségessé is tették a stratégia felülvizsgálatát. A kiadott biztonság- és véde90
lempolitikai stratégia megállapította, hogy a mélyülő európai integráció, valamint
az Európai Unió és a NATO bővítése és Oroszország átalakulása növelte a stabilitást
a Finnországgal szomszédos területeken. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy a
nemzetközi helyzet változásával a globális problémák egyre nagyobb kihívás elé
fogják állítani az országot. A dokumentum a legfontosabb veszélyforrásként a terro
rizmust, a tömegpusztító fegyverek elterjedését és használatát és a regionális konflik
tusok kialakulását jelölte meg. A stratégiában hangsúlyosan jelent meg a terrorizmus
elleni küzdelem. Finnország hosszú távú politikával támogatja a terrorizmus minden
formája elleni küzdelmet, valamint a rendőrségi képességek fejlesztését a hatéko
nyabb fellépés érdekében. Finnország számára ezért nélkülözhetetlenek a két- és
többoldalú együttműködések, a szomszédsági kapcsolatok, valamint a kötelező érvé
nyű regionális és globális szerződések, eljárások. Ebben a kontextusban vizsgálva a
stratégia kimondta, hogy Finnország számára az Európai Unió jelenti az elsődleges
igazodási pontot, azonban a transzatlanti kapcsolat és a NATO szerepe a biztonság
garantálásában kulcsfontosságú. Finnország fejleszti az együttműködést a NATOval, részt vesz a Partnerség és Békéért programjában, azonban a NATO-tagság to
vábbra is csak lehetőségként szerepel. A dokumentum kiemelte azt is, hogy az ország
számára az Oroszországban lezajlott változások és a balti-tengeri régióban zajló ka
tonai fejlesztések kiemelten fontosak. A finn biztonság- és védelempolitika továbbra
is elsődlegesen az ország függetlenségének biztosítására, valamint a demokratikus
97 The Government Programme of Prime Minister Matti Vanhanen’sGovernment on 24 June 2003
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/iulkinen/vn/hallitus/vanhasen-hallitusohielma-2003/en.pdf
2007.10.23.
98 Finnish Security and Defence Policy 2004.
http://www.defmin.fi/en/publications/finnish securitv and defence policy/2004 2008.01.12.
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értékek megvédésére helyezi a hangsúlyt. Mindennek alapja a hiteles védelem, a kö
vetkezetes külpolitika, az Európai Unió tagjaként elért erős nemzetközi pozíció és az
aktív részvétel a közös kül- és biztonságpolitikában. Ugyanakkor a finn biztonság- és
védelempolitika előtt álló legnagyobb kihívás a védelempolitika jelenlegi elveinek
megtartása a változó nemzetközi viszonyok között.
A stratégia kimondta, hogy Finnország hozzájárul az Európai Unió biztonsági straté
giájának megvalósításához. Támogatja a bővítési folyamatot, hozzájárul az Európai
Unió közös kül- és biztonságpolitikájának és közös biztonság- és védelempolitikájá
nak megvalósításához. Ezzel együtt az ország fejleszti válságkezelő képességeit,
hogy képes legyen részt venni az Európai Unió válságkezelő műveleteiben. Finnor
szág aktív és átfogó politikát folytat annak érdekében, hogy a konfliktus-megelőzés
és a válságkezelés elősegítse a biztonsági és a fejlesztési célok megvalósulását. A
stratégia kimondta, az ország fontosnak tartja a polgári és katonai akciók következe
tes végrehajtását a válságkezelésben. Kijelentette, hogy a kormány a polgári válság
kezelésben felhasználható erőforrásokról dolgoz ki jogszabályokat, a katonai válság
kezelési képességet pedig a megváltozott biztonsági környezettel összhangban alakít
ja ki. A dokumentum utalt arra is, hogy az ország katonai védelmét úgy kell alakíta
ni, hogy képes legyen a területvédelmet, valamint az EU-tagságból származó kötele
zettségeket kiszolgálni, az Északi régió válságkezelő együttműködésében és a NATO
PfP programjában is képes legyen részt venni. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítá
sa érdekében fogalmaz a stratégia: cél a hiteles nemzeti védelmi képesség, amely
megakadályozza a finn területek elleni fenyegetéseket. A védelem alapja pedig az
általános hadkötelezettség és a területvédelmi rendszer, amely megköveteli a Finn
Védelmi Erőtől a folyamatos szerkezetváltást. A Finn Védelmi Erő irányítási és ad
minisztrációs rendszerét úgy kell átalakítani, hogy megfeleljen a biztonsági környe
zetben bekövetkező változásoknak. A Finn Védelmi Erőt regionális (mintegy
250.000 fővel) és operatív (mintegy 100.000 fővel) csapatokra kell osztani, a hadse
reg fejlesztését pedig a haditengerészet és a légierő képességeire kell koncentrálni.
A 2004-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégia egy keveréke a korábbi
és a megváltozott biztonságpolitikai környezetről vallott nézeteknek. Az új hang
súlyok a globális kihívásokon vannak, míg a régi gondolkodás alapját a hagyomá
nyos területvédelemről szóló védelmi képesség megjelenítése jelenti. A dokumentum
nagy hangsúly fektet az Európai Unióról szóló részre, mert, ahogy fogalmaz: ez a
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kapcsolat jeleníti meg Finnország biztonsági érdekeit. Ugyanakkor, míg a hideghábo
rú évtizedei alatt az ország nemzetközi szervezetekben betöltött tagsága és a semlegességi politika volt a finn külpolitika legfontosabb eszköze, a dokumentumban a
semlegesség már nem szerepel. Ebben a kontextusban nézve a stratégiát kijelenthet
jük, hogy a változás legfontosabb eleme a semlegesség tartalmának a megváltozása,
hiszen ebben az összefüggésben már nem tekinthető a finn biztonságpolitikai eszköz
tárban vagy a külpolitikai vitákban hasznos eszköznek. A semlegességből ebben a
stratégiai dokumentumban a katonailag elnemkötelezetti státusz elfogadása és a NATO-tagság határozott elutasítása maradt. Mindebből az is következett, hogy az ország
EU-tagságából levezethető kötelezettségek és a közös kül- és biztonságpolitika, va
lamint az Európai Biztonság- és Védelempolitika megvalósításában játszott aktív
finn szerepet nem akadályozza az ország státusza.
Finnország támogatta az Európai Unió Alkotmányos Szerződéséről szóló vitát és
tevékenyen részt is vett benne.
Finnország határozattan mondott nemet a NATO-tagságra. Az ország folyamatosan
fejleszti védelmi képességeit és kapcsolatait a NATO-val, azonban a politikai dön
téshozóknak folyamatosan figyelembe kell venniük a közvéleményt. Az elmúlt idő
szakban több közvélemény-kutatás is azt az eredményt mutatta ki, hogy a lakosság
jelentős része még mindig ellenzi az ország NATO-tagságát

.9 9

2.12 Finnország az Európai Tanács elnöke 2006
Finnország európai uniós tagságának kezdetétől másodszor tölti be az Euró
pai Unió elnöki tisztét. Matti Vanhanen kormányfő 2005 szeptemberében ambiciózus
munkaanyagot terjesztett a parlament elé
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A dokumentum kimondta, hogy a finn

és az osztrák miniszterelnökök megállapodtak a közös elnökségi programban 2004
őszén. A munkaanyag kijelenti, hogy az elnökség programját majd csak 2005 őszén
véglegesítik. A dokumentum kifejti azt, hogy az Európai Unió egy értékközösség,

99 1997 és 2010 között három közvélemény kutatás eredménye mutatta ki a NATO-tagság elutasítását.
A felmérésék eredményei csökkenő tendenciát mutatnak, azonban még így is a lakosság 50%-a eluta
sító a felmérések adatai szerint. A szerző megjegyzése.
100 Suomen EU-puheenjohtajakauden lahtökohtia
http://valtioneuvosto.fi/eu/suomi-ia-eu/2006/pdf/lahtokohtia/fi.pdf 2012.03.25.
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amely a nemzetközi politikában kiemelkedő szerepet tölt be, Európában pedig a béke
és a stabilitás letéteményese.
Az alkotmányozás folyamán kiderült azonban, hogy az Európai Unió távol
került az európai polgároktól, és Finnország úgy gondolta, hogy reagálni kell az ez
zel kapcsolatos kritikákra. A finn EU elnökség előtt számos kihívás állt, amelyeket
jelentősen befolyásoltak a korábbi elnökségek által megkezdett, folyamatban levő
politikai projektek. Finnország úgy gondolta, hogy elnökségének ideje alatt az Euró
pai Unió Alkotmányos Szerződése hatályba lép, és ezért a finn elnökségnek foglal
koznia kell ismét az Európai Unió jövőjével. A következő kihívás, amelyet a kor
mányzati munkaanyag megjelölt, a 2007-2013 közötti pénzügyi terv elfogadása, va
lamint a WTO tárgyalások sikeres lebonyolítása volt. Ezenkívül a bővítési folyamat
szerepelt még a munkaanyagban, valamint a 2004-ben csatlakozott új tagállamok
számára az integráció mélyítésének elősegítése, főként az euró-övezet, a munkaerő
szabad áramlása és schengeni övezethez csatlakozás területén. Az Európai Unió jö 
vője szempontjából a versenyképesebb Unió megteremtése és a fenntartható fejlődés
szerepelt, mint kihívás. Biztonság- és védelempolitikai szempontból az EUharccsoportok felállításának előkészületeivel kapcsolatos feladatok befejezése, vala
mint a válságkezelő képességek fejlesztése, és az EU-Oroszország, az EU-„Északi
Dimenzió” és a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése szerepelt.
Matti Vanhanen 2006. június 21-én a finn parlamentben elmondott beszéde
tartalmazta a finn elnökség által prioritásként kezelt programokat
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A kormányfő

beszédében jelezte, hogy ez az elnökség más, mint a korábbi finn elnökség volt, hi
szen hét év alatt az Európai Unió 25-tagúra bővült és Finnország pozíciója jelentősen
megváltozott. A kormányfő öt területet jelölt meg az elnökség fő prioritásaként.
Elsőnek a kormányfő az Európai Unió jövőjét említette. Kitért rá, hogy ez a
célkitűzés magában foglalja az Alkotmányos Szerződés gyakorlati megvalósítását,
valamint az EU további bővítéséről szóló vitákat. Továbbá, szüksége lesz az EU-nak
új eljárásokra a hatékonyabb működéshez. Beszédében utalt rá, hogy a fenti célkitű
zésből a legfontosabb menetrendi pont az Európai Unió soron következő bővítése
101 Prime Minister Matti Vanhanen’s adress to Parliament on 21 June 2006 Finland’s EU Presidency
http://www.eu2006.fi/NEWS AND DOCUMENTS/SPEECHES/PRESS/EN GB/1150877429794/I
NDEX.HTM 2010.11.25.
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lesz. Finnország támogatta, hogy az Európai Tanács ne vezessen be új bővítési krité
riumokat, hanem a meglevőket kelljen minden csatlakozni szándékozó államnak tel
jesítenie.
A második fontos terület az Európai Unió versenyképességének növelése.
Finnország szerint ez részben nemzeti feladat, részben pedig az elnökség feladata. A
legnagyobb kihívás a gazdasági növekedés megteremtése Európában. A finn kor
mányfő beszédében utalt rá, hogy országa szerint a gazdasági növekedés alapja az
innováció, a munka termelékenysége és minősége, a nyitott globális kereskedelem és
a jól működő szociális rendszer.
A finn elnökség harmadik célkitűzése az Európai Unió külkapcsolatainak fej
lesztése, hiszen az Unió gazdasági erejének egyik alapja a kereskedelem a külső
partnerekkel. Miután az Európai Unió globális szereplővé vált, politikailag és gazda
ságilag egyaránt részt vesz a polgári és katonai válságkezelésben. A finn elnökség
szeretné tovább erősíteni az EU nemzetközi szerepét és a fejleszteni az uniós válság
kezelést, úgy hogy a teljes műveleti képességet meg kell erősíteni 2007 elejére. A
külkapcsolatok erősítésének égisze alatt Finnország ismét felvette uniós elnökségé
nek programjába az „Északi Dimenzió” programját, továbbá kiemelte az EUOroszország kapcsolatoknak fejlesztését. A kormányfő beszédében kiemelte, hogy az
EU-nak Oroszországgal fenntartott kapcsolatait új alapokra kell helyezni és egy
hosszú távú keretrendszerre van szükség. Egy ilyen új politikai megállapodás lehető
séget biztosít arra, hogy az EU, Oroszország, Izland és Norvégia együtt dolgozzon az
Északi régióban. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a külkapcsolatok fejleszté
sében kiemelt figyelmet fordítanak a transzatlanti kapcsolatokra és az EU-Ázsia ta
lálkozóra is.
Negyedik célkitűzésként jelölte meg beszédében a nemzetközi igazságszol
gáltatási rendszer megerősítését. Az európai polgárok jogos elvárása - mondta a
kormányfő -, hogy az EU hatékonyan vegye fel a harcot a nemzetközi bűnözéssel, az
emberkereskedelemmel és a terrorizmussal. Finnország racionalizálja a döntéshoza
tali eljárásokat, hogy a rendőrségi és igazságügyi együttműködést fejleszteni tudja.
Az ötödik célkitűzésként említette a hatékony és átlátható eljárásokat. Az Eu
rópai Unió döntési eljárásainak átláthatósága növekszik azáltal, hogy az Európai Ta
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nács döntése alapján a tanácskozások anyagai nyilvánossá váltak. Finnország üdvö
zölte a Tanács döntését, és hangsúlyozta, hogy mindez növeli az EU legitimitását.
Finnország úgy tekintett második EU elnökségére, hogy a kitűzött célok telje
sítése hozzájárul egy politikailag, gazdaságilag erősebb és biztonságosabb Európa
megteremtéséhez.
2006. december
ről.
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2

2

-én a finn elnökség beszámolt az általa elért eredmények-

A kitűzött célok közül megvalósult az EU bővítése, hiszen Románia és Bulgá

ria 2007. január 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz és folytatódtak a csatlakozási
tárgyalások Horvátországgal és Törökországgal. A finn elnökség megvalósította azt
az általános elvet, hogy minden tagjelölt ország egyenlő bánásmódban részesül és a
csatlakozási tárgyalásokon elért haladás az egyes államok érdeme. Törökországgal
kapcsolatban a finn elnökség egy kiegészítő jegyzőkönyvet csatolt, amely biztosította
a folyamatos tárgyalásokat, ugyanakkor a finn elnökség törekedett arra is, hogy a
ciprusi kérdést, amely az ENSZ hatáskörébe tartozik, ne próbálja megoldani. Az Eu
rópai Tanács decemberi ülésén az állam és kormányfők vitát folytattak az Alkotmá
nyos Szerződésről, melyet konszenzussal megerősítettek. A finn elnökség az európai
versenyképesség javításában is ért el eredményeket, számos szakpolitikai döntést
fogadtak el, és megerősítették, hogy szükség van egy innováció-barát környezet
megteremtésére. A gazdasági környezet fejlesztéséhez nagyban hozzájárult a moder
nizált közösségi vámkódex elfogadása, valamint az EU-s kereskedelempolitika haté
konyságának növelése és a szabadkereskedelmi tárgyalások megindítása az ASEAN
országokkal.
A finn elnökség sikeresen építette az Európai Unió külkapcsolatait is. Finnor
szág szervezte meg az EU-Oroszország Állandó Partnerségi Tanács első találkozóját.
Az ülésen megállapodtak az együttműködés területeiről és egyben meghatározták a
közlekedéspolitika prioritásait is. A megbeszélésen napirendre kerültek az energeti
kai kérdések is, amelyekben szintén sikerült előrelépést elérni. A nyitottság és az
átláthatóság terén is sikerült eredményeket elérnie a finn elnökségnek. A finn elnök
ség ideje alatt 85 nyitott miniszteri szintű ülést tartottak. Ugyanakkor hangsúlyt fek
102 Finland’s Presidency of the EU-results
http://www.eu2006.fi/NEWS AND DOCUMENTS/OTHER DOCUMENTS/VKO52/EN GB/1166
173795584/INDEX.HTM 2010.11.25.
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tettek a webes kommunikációra is, az alapvető információk megtalálhatóak voltak az
elnökség honlapján. Mindezek alapján elmondható, hogy Finnország sikeres elnök
séget bonyolított le.
Finnország biztonság- és védelempolitikájában meghatározó szerepet játszik
az Európai Unió. Az ország - nem szakítva politikai hagyományaival - fokozatosan
alakította át nemzetközi kapcsolatait. A biztonság- és védelempolitikai stratégiákban
megfogalmazott változások pontosan követték az ország nemzetközi kapcsolatrend
szerében bekövetkező változásokat, illetve a nemzetközi biztonsági környezet válto
zásait. Az ország a semlegességi politikától fokozatosan jutott el a katonailag
elnemkötelezetti státusz kihirdetéséig, hangsúlyozva, hogy a biztonság- és védelem
politika középpontjában továbbra is a hagyományos területvédelem és az ország füg
getlenségének védelme áll, illetve az társadalom számára a demokratikus értékek és a
jólét biztosítása. Mindezek alapját a hiteles védelem, az elkötelezett külpolitika, az
103
Európai Unióban kivívott pozíció képezi.
A 2009-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégia
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a korábbi do

kumentumokban megfogalmazott alapokról indulva, a nemzetközi biztonsági kör
nyezet fejlődésére helyezi a hangsúlyt. Ebben a stratégiában is megjelenik az Európai
Unión belüli együttműködés, amelyről így fogalmaz: „Finnország aktívan részt vesz
az európai biztonság- és védelempolitika fejlesztésében és teljeskörű végrehajtásá
ban.” Továbbá a dokumentumban megjelenik az Északi-régió és benne Oroszor
szággal kapcsolatos álláspont, mely szerint: „Finnország nyomon követi Oroszország
fejlődését, amely kiemelten fontos az ország biztonsága szempontjából, valamint
kapcsolatainak alakulását a NATO-val, és elősegíti Oroszország és más EUtagállamok kétoldalú kapcsolatainak fejlődését.” A dokumentum kiemeli a skandi
náv országok közötti és a skandináv-balti együttműködés fontosságát. Új elemként
tartalmazza Finnország esetleges NATO-tagságát, amelyről így fogalmaz: „Finnor
szág úgy ítéli meg, hogy a NATO célkitűzéseinek összhangban kell lenni Finnország
és az E U biztonság- és védelempolitikai célkitűzéseivel. Hiszen mostantól napirenden
van Finnország lehetséges NATO-tagsága, aminek széleskörű konszenzuson kell ala
103 Finnish Security and Defence Policy 2004.
http://www.defmin.fi/en/publications/finnish security and defence policy/2004 2008.01.12.
104 Finnish Security and Defence Policy 2009. http://vnk.fi/julkaisukansio/2009/j11-turvallisuus-j12sakerhets-j13-finnish/pdf/en.pdf 2010.03.05.
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pulnia.” Ez utóbbi megfogalmazás a biztonságpolitika gyökeres változására utal, bár
a jelenlegi biztonság- és védelempolitikai megnyilatkozások nem utalnak rá, hogy a
stratégiai dokumentumban megfogalmazott állítás a közeli jövőben megvalósulna.

2.13 Az Áland-szigetek az Európai biztonság- és védelempoliti
kában
Finnország európai uniós integrációja és az európai biztonság- és védelempo
litikához való hozzájárulása szempontjából van egy nagyon jelentős területe, amely
ről nagyon keveset beszélünk és tudunk. Ez a terület pedig az országhoz tartozó au
tonóm szigetcsoport, az Áland-szigetek (1 számú térkép). A szigetcsoport a Botteniöböl bejáratánál, Finnország és Svédország között helyezkedik el 105
. 1

1. számú térkép: Az Áland-szigetek

Forrás: http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/balticsea.htm 2012.06.25.

105 Márton Andrea: Áland az Európai biztonságpolitikában
http://www.mhtt.eu/hadtudomany/2011/3/HT 2011 3 4.pdf 2012.02.23.
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A szigetcsoport nemzetközi helyzete rendkívül bonyolult, erre a politikai dön
téshozók csak Finnország európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdésekor
döbbentek rá. A szigetcsoport nemzetközi helyzetét számos egyezmény alakította ki
a XIX. és a XX. században.

2.13.1

Az Áland-szigetek nemzetközi helyzete

A szigetcsoport a múltban - haditengerészeti jelentősége miatt - gyakran
okozott feszültségeket a térségben.
Az Áland-szigetek része annak a területnek, amelyet Oroszország Svédor
szágtól szerzett meg a frederikshamni békében 1809-ben. Így a szigetcsoport Finnor
szág többi részével együtt a fél-autonóm Finn Nagyfejedelemség része lett
1832-ben Oroszország megindította a szigetek megerősítését Bomarsund ha
talmas várának építésével

. 1 0 6

Az erődöt a krími háború idején zajló balti hadjáratban

1854-ben az egyesített brit és francia haditengerészeti és tengerészgyalogos erők
foglalták el és rombolták le. Az 1856-ban megkötött párizsi béke előírta az Álandszigetek demilitarizálását. 107
1917-ben Finnország kapta meg a szigetek tulajdonjogát, azonban a párizsi
békeszerződéshez fűzött nyilatkozatban foglaltakat megerősítették. Ez lett az álandi
szuverenitás közjogi alapja. Az 1856-ban megkötött békeszerződés rendelkezései
még érvényben voltak, az „európai érdekeknek” megfelelően, ezt szélesítették ki az
I. világháború után. 1921. október 20-án a Genfben tartott konferencián kimondták,

106 Bomarsund vára: Az erődítmény túl nagyméretű volt a szigetcsoport jelentőségéhez képest, és soha
nem készült el teljes egészében. Az 1830-as években a szigeten állomásozó orosz katonák létszáma a
felére csökkent, az erődítmény építése lelassult (a katonák részt vettek az építésben). 1854-ben, ami
kor támadás érte a várat, még csak az egyötöde volt készen. Két évvel később a sziget elvesztette a
leszereléssel a katonai jelentőségét.
107 Az 1856-os párizsi békeszerződéshez fűzött nyilatkozat tartalmazza a leszerelést. A szerződés
szövege elérhető: M.É. Gourdon: Histoire du Congrés de Paris, Paris, 1857
http://books.google.com/books?id=6ygCAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs ge
summary r&cad=0#v=onepage&q&f=false 2010.06.02.
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hogy a szigeteket nemcsak leszerelni, hanem semlegesíteni is kell. 108 Ez a dokumen
tum adja a jelenlegi szuverenitás alapját, amelyet az Európai Unió is elismer

. 1 0 9

A finn téli háború alatt és után, valamint az 1947-ben Párizsban aláírt béke
szerződésben megerősítik a szigetcsoport közjogi helyzetét

. 1 1 0

A következő évtize

dekben ritkán foglalkoztak a kül- és biztonságpolitikai szakemberek az ÁlandEgyezménnyel.

2.13.2

Az Áland-szigetek autonómiája

A szigetcsoport finnországi autonóm státuszát 1920-ban fogadták el. A finn
parlament 1922. június 9-én tartott először Áland-napot a parlamentben

. 1 1 1

Az Auto

nómia Törvény szabályozza Finnország és az autonóm szigetcsoport közötti hatáskö
rök felosztását. A szigetcsoport autonómiája azt jelenti, hogy a tartomány parlament
je alkotja a mindennapi élethez nélkülözhetetlen területeken a jogszabályokat. A tar
tomány kormányzója, akinek helyzete egy speciális kapcsolatot teremt a szárazföldi
Finnországgal, képviseli a tartományt a finn parlamentben. A szigetcsoportnak önálló
30 tagú parlamentje van, melynek tagjait négyévente választják. Az álandi politikai
pártok képviseltetik magukat a finn parlamentben is.

1 1 2

A tartományi kormány nyolc

tagú, melynek elnöke a tanácsosi címet viseli. A tartományi autonómia legfontosabb
letéteményesei a jogi és közigazgatási intézmények, melyeknek a célja, hogy a svéd
108 A konferencián részt vett és az egyezményt aláírta: Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Németország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Svédország és az Egyesült Királyság. Oroszor
szág nem vett részt a konferencián, mert az európai hatalmak nem tekintették szuverén államnak az
1917-es forradalom után.
109 Van azonban néhány kivétel, amely különleges jogosultságokat ad Finnországnak. 1) Minden ten
geri hajónak lehetőséget ad a békés áthaladásra a demilitarizált övezeten. 2) A finn kormány lehetővé
teszi, hogy a külföldi hajók meglátogassák, és átmenetileg horgonyt vessenek a szigetcsoport partjai
nál. 3) Kivételes körülmények között joga van a fegyveres erők küldéséhez, amennyiben ez feltétlenül
szükséges a rend fenntartásához. 4) Finnország lehetőséget biztosít arra, hogy különleges körülmé
nyek között hadihajók ideiglenesen horgonyt vessenek Áland vizein. 5) Finnország saját katonai repü
lőgépei átrepülhetnek a légtéren.
110 Lásd: az 1940-ben, 1944-ben, 1948-ban megkötött Finnország-Szovjetunió kétoldalú egyezménye
ket.
111 Anssi Halmesvirta (szerk.): Finnország története, Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen, 2002
112 Áland in the European Union
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/public/download.aspx?ID=21876&GUID=f8AF46DE8-EB14-40849A79-344A770F84D6} 2010.06.07.
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nyelv helyi változatát, a kultúrát és a szokásokat megőrizzék. Mindezeknek a célok
nak az alapja a Népszövetség 1921-ben Genfben meghozott határozata, melyben kü
lönleges követelményeket fektettek le főként a nyelv, a földtulajdon, a szavazati és
kereskedelmi jogok gyakorlására.
Az Autonómia Törvény

1 1 3

következtében létezik egy úgynevezett álandi iden

titás, amelyet megkülönböztetnek a finntől. Ez egyfajta regionális állampolgárság
ként is értelmezhető, hiszen csak az lehet álandi polgár, aki minimum öt éve a sziget
csoport valamelyik településén él és megfelelően beszéli a hivatalos nyelvet, a své
det. A gyermekkoriaknál is van egy ilyen szabály, mely szerint a gyermek csak ak
kor lehet álandi lakos, ha van állandó lakcíme és szülei valamelyike is a szigetcso
port lakója és finn állampolgár. A parlamenti és a helyhatósági választásokon csak
ezek a személyek vehetnek részt.
A szigetcsoport gazdasági szempontból is eltér Finnország többi tartományá
tól. A finn adókból, vámokból és egyéb befolyó díjakból és költségvetési térítésekből
részesedik a tartomány, amelynek elosztását a helyi parlament felügyeli.
Az Áland-szigetek autonómiája nagyon erős alkotmányos védelmet élvez és
csak a finn alkotmány hatályon kívül helyezésével és az álandi parlament egyetérté
sével lehet megváltoztatni. A szigetcsoport tagja az Északi Miniszterek Tanácsának
és az Európai Uniónak is.

2.13.3

Az Áland-szigetek csatlakozása az Európai Unióhoz

A hidegháború befejeződése és a kelet-közép-európai változások, valamint a
Szovjetunió összeomlása után a finn külpolitika nyugat felé orientálódott. Mikor
Finnország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak, a szigetcsoport
közjogi helyzete ismét a figyelem középpontjába került. Már a finn csatlakozási tár
gyalások korai szakaszában kiderült, hogy azok a nemzetközi szerződések, amelyek
egy igen bonyolult rendszerben meghatározzák a szigetcsoport jelenlegi nemzetközi
helyzetét, nem összeegyeztethetők az Európai Unió célkitűzéseivel. Az Álandszigetek autonómiája és a határok nélküli belső piac kialakítása - ahol az áruk, szol
gáltatások, a személyek és a tőke határok nélkül mozoghatnak - nem összeegyeztet

113 Autonomy of Áland Act http://www.lagtinget.ax/text.con?iPage=59&m=228 2010.06.12.
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hetők, továbbá az Autonómia Törvény által meghatározott regionális állampolgárság
sem tartható fenn. Mivel a problémák már a csatlakozási tárgyalások korai szakaszá
ban jelentkeztek, így Finnországnak választania kellett - az álandi parlament jóváha
gyásával - egy stratégiát, melynek mentén képviseli a szigetcsoport érdekeit, és öszszeegyeztethető a nemzetközi szerződésekben foglaltakkal. Két megoldás körvonala
zódott ebben az időszakban a szigetcsoport helyzetére, az első, amely lényegében
figyelmen kívül hagyja a szigetcsoport nemzetközi jogi helyzetére vonatkozó rendel
kezést, és az Áland-szigetek az Európai Unió részévé válnak. Az Autonómia tör
vényben meghatározott területekre pedig valamilyen különleges státuszt fognak al
kalmazni. A második pedig, hogy a szigetcsoport kívül marad az Európai Unión,
úgy, mint a dán autonóm területek. Azonban a második út nem volt járható, hiszen a
szigetcsoport kapcsolatait az Európai Unióval akkor is meg kellett volna határozni.
További nehézséget jelentett, hogy az Autonómia törvényben meghatározott terüle
tekre az Európai Uniótól mentességet kellett kiharcolni. Az álandi parlament által
kért mentességek:
1.

Intézkedéseket annak érdekében, hogy a szigetcsoport svéd egynyelvű nem
zeti kisebbsége fennmaradjon,

2.

Jogot arra, hogy a regionális állampolgárság és a speciális adó- és vámszabá
lyok fennmaradnak.

3.

Megerősítik az Áland-szigetek nemzetközi státuszát és továbbra is demilitarizált övezet marad.

4.

Az Európai Unió vegye át a Népszövetség szerepét az esetlegesen felmerülő
konfliktusokban Finnország (szárazföldi országrész) és a szigetcsoport között,
valamint biztosítsa az 1921-ben létrejött szerződés által adott garanciákat.
Természetesen ezek olyan, a csatlakozás szempontjából fontos kérdések,

amelyek éles ellentétben álltak az Európai Unió gyakorlatával, hiszen a korábbi bőví
tések kapcsán az EU csak átmeneti mentességeket adott a csatlakozni szándékozó
államoknak. Finnország az 1993-ban megkezdődött csatlakozási tárgyalásokon a
szigetcsoport parlamentjének kívánságára az utolsó két pontról nyitva hagyta a tár
gyalási pozíciókat. Az Európai Unió tárgyalói - miután áttekintették az Álandszigetek különleges helyzetét - megértették, hogy a fennálló nemzetközi szerződések
értelmében a szigetcsoport autonómiáját nem lehet megkérdőjelezni. 1993 júliusára
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nagyrészt megszületett a megállapodás az Áland-szigetek helyzetéről. A finn csatla
kozási szerződéshez egy kiegészítő jegyzőkönyvet is csatoltak, amely rögzíti az
Áland-szigetek különleges helyzetét

. 1 1 4

Az Áland-szigetek európai uniós csatlakozá

sáról külön népszavazást tartottak 1994. december 26-án. Az álandi lakosság 73,6%a szavazott igennel és 26,4% volt a nem szavazatok aránya

. 1 1 5

Így az álandi parla

menti képviselők hozzájárulásukat adták az európai uniós csatlakozáshoz.

2.13.4

Az Áland-szigetek és az Európai biztonság- és véde

lempolitika
Az Európai biztonság- és védelempolitikában nem jelenik meg, hogy a szi
getcsoport speciális demilitarizált helyzete jelent-e kihívást az Európai Unió számá
ra. Mivel a szigetcsoport speciális nemzetközi egyezményekkel és az Európai Unió
által is elismert státusszal rendelkezik, így a nemzetközi helyzet változása esetén sem
valószínű, hogy meglenne a kellő politikai akarat a jelenlegi helyzet megváltoztatá
sához. Ugyanakkor nemzetközi jogi szakértők állítják, hogy a szigetcsoport jelenlegi
státusza nem kérdéses, de nem is kielégítő. Ezt azzal magyarázzák, hogy a lezajlott
politikai változások eredményeként számos Finnországgal határos állam - mint pél
dául Oroszország, Litvánia és Norvégia - nem részesei az Áland-Egyezménynek.
Oroszország esetleges bevonása az egyezménybe felvette azt az ötletet is, hogy az
Európai Unió is váljon az egyezmény részévé

. 1 1 6

Az Áland-szigetek tartományi kor

mánya kinyilvánította, hogy elfogadja az Európai Unió közös kül- és biztonságpoliti
káját.
A XXI. században megváltoztak az igények, az Áland-szigetek stratégiai je
lentősége megnövekedett, és a modern technológiákat figyelembe véve nőtt a sérülé
kenysége is. A szigetek helyzete azonban hosszú távon okot ad az aggodalomra, hi

114 Kiegészítő jegyzőkönyv Finnország EU csatlakozási szerződéséhez
http://ec.europa.eu/governance/contrib aaland en.pdf 2010.06.07.
115 Áland in the European Union
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/public/download.aspx?ID=21876&GUID=f8AF46DE8-EB14-40849A79-344A770F84D6} 2010.06.07.
116 Lauri Hannikainen: The Continued Validity of the Demilitarized and Neutralised Status of the
Áland Islands http://www.zaoerv.de/54 1994/54 1994 3 4 a 614 651.pdf 2010.03.06.
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szen az európai biztonság- és védelempolitikát hozzá kell igazítani a speciális hely
zethez.

2.14 Részkövetkeztetések
>

Az értekezésem második fejezetében bemutattam Finnország részvételét az
Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájában. Ebben a fejezetben rész
letesen bemutattam és elemeztem azokat az eseményeket, amelyek meghatá
rozóak voltak az ország politikai álláspontjainak kialakítása szempontjából. A
kronológiai sorrendben kiemelt események, valamint a biztonság- és véde
lempolitikái stratégiában megjelent változások egyértelműen bizonyították,
hogy Finnország megváltozott geostratégiai pozícióját. A kutatásaim alapján
megállapítottam, hogy finn biztonság- és védelempolitikai stratégiában meg
jelenő változások az ország által korábban képviselt politika lassú, logikus és
koherens változását jelenítik meg.

>

A

finn

biztonság-

és

védelempolitikában

megjelent

katonailag

„elnemkötelezett” státusz utal az ország semlegességének a megváltozására.
A semlegesség változása nem egyetlen nemzetközi esemény vagy parlamenti
ciklus következménye, hanem annak a hosszú távú koherens nemzeti érdeke
ken alapuló politikának az eredménye, amely korábban elvezetett az ország
európai uniós csatlakozásához. A kiadott biztonság- és védelempolitikai stra
tégiában meghatározott nemzeti konszenzuson alapuló státusz rugalmas ér
telmezése lehetőséget biztosított a finn kül- és biztonságpolitika gyors
európaizálódására. Megállapítottam, hogy Finnország európai uniós csatla
kozása után gyorsan alkalmazkodott az E U érdek alapú politikájához és sike
resen alkalmazta nemzeti érdekei megvalósításában. Ugyanakkor a katonai
lag elnemkötelezett státusz rugalmas értelmezése lehetőséget biztosított, arra
is hogy Finnország hozzájáruljon az EU válságkezelő képességének kialakí
tásához. Kutatásaim alapján megállapítottam azt is, hogy Finnország az EU
által meghatározott válságkezelési alapelvek alapján alakítja át nemzeti vál
ságkezelési képességeit.
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Kutatásom alapján bizonyítottam a második hipotézisemet, melyben azt felté
teleztem, hogy a Finnország általfolytatott semlegességi politika radikálisan
megváltozott.
>

Finnország hozzájárulása az EU közös kül- és biztonságpolitikájához azt is
eredményezte, hogy az ország külkapcsolatai jelentősen megváltoztak az Eu
rópai Unió tagállamaival, valamint az EU-n kívüli államokkal is. Doktori
disszertációmnak ebben a fejezetében nem elemeztem részletesen Finnor
szágnak az Északi-Balti régió országaihoz, valamint Oroszországhoz fűződő
kapcsolatát így csak részben tudtam bizonyítani azt, hogy az ország külpoliti
kája hangsúlyosan eltolódott a globális együttműködés felé.
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3.

Finnország és a NATO kapcsolatai
Finnország a hidegháború időszaka alatt kis államként megpróbált alkalmaz

kodni a kialakult politikai rendszerekhez, úgy, hogy mozgásszabadságát és politikai
önállóságát - ebben az időszakban a teljes függetlenségéről azért nem beszélhetünk,
mert a Szovjetunióval 1948-ban megkötött Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös
Segítségnyújtási Egyezmény (BEKS) segítségével Moszkva képes volt nyomást gya
korolni Finnország politikájára - a lehető legnagyobb mértékben megőrizze. Finnor
szág ebben az időben a semlegességi politika segítségével és a nemzetközi szerveze
tekben vállalt munkájával próbálta meg nemzetközi pozícióit megszilárdítani. Az
ország a hidegháború időszaka alatt számos nemzetközi globális és regionális szer117
vezetben szerzett tagságot. A hidegháború időszakában a finn biztonság- és véde
lempolitika sarokkövei a semlegességi politika és a független katonai védelem vol
tak.
A hidegháború befejeződése után a geopolitikai helyzet változásával - a ha
gyományos nagyhatalmi szembenállás elavulása, hiszen a kérdés már nem az volt,
hogy hogyan lehet egy nukleáris háborút elkerülni, hanem az új biztonsági kihíváso
kat, mint például a nemzetközi terrorizmust, a szervezett bűnözést, a környezetszenynyezést vagy a távoli helyeken kitörő regionális konfliktusokat hogyan lehet és kell
kezelni - Finnország és a külvilág kapcsolatában is jelentős változások következtek
be. A megváltozott geopolitikai helyzet és Finnország nyugati orientációja következ
tében az ország biztonság- és védelempolitikája is átalakult. Ez az átalakulás, amely
nek természetes része volt az Európai Gazdasági Térséggel kialakított kapcsolat majd
az európai uniós tagság, a lassú, hagyományokra épülő, pragmatikus alkalmazkodás
az 1990-es években lezajlott változásokhoz. Az ország átalakuló biztonság- és véde
lempolitikájában jól nyomon követhető a változás. A hidegháború alatt konzekven
sen képviselt semlegességi politika az Európai Unióhoz történt csatlakozással kato
nailag elnemkötelezetti státuszra módosult, majd a független katonai védelem alakult
át hiteles védelmi képességgé. A kormány célja, az volt, hogy az EU csatlakozással
együtt a katonailag elnemkötelezetti státuszt megtartsa és a független védelmet fenn
tartsa. Paradox módon az európai uniós csatlakozásról szóló népszavazáson nem ke

117 Az ENSZ tagja lett 1955-ben, az Északi Miniszterek Tanácsának tagja 1952-ben. A szerző meg
jegyzése.
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rült terítékre a Maastrichti Szerződésben megfogalmazott közös védelem témája, így
a közvélemény az EU-t egyfajta biztonsági bónuszként fogta fel. A finn megközelítés
szerint az EU-tagság biztosít egy alapvető biztonságot a tagállamoknak, amelynek
alapját a közös európai identitás és a szolidaritás képezi. Amikor Finnország hideg
háború utáni helyzetét elemezzük, meg kell állapítani, hogy az országnak nem volt
identitás- vagy biztonsági deficitje. Ugyanakkor az ország ezer szállal kapcsolódik az
Európai Unióhoz, így az identitást és a biztonságot már ebben a kontextusban kell
értelmezni. Finnország ezt meg is tette, mint ahogy az 1997-ben és 2001-ben kiadott
biztonság- és védelempolitikai stratégiák leírták: a nemzeti biztonság alapja a katona
ilag elnemkötelezetti státusz, a hiteles védelmi képesség fenntartása és a jelenlegi
feltételek mellett a részvétel a nemzetközi válságkezelő műveletekben. A balkáni
háborúk megmutatták, hogy az instabil nemzetközi környezetben, a poszt
hidegháború időszakában szükség van a biztonsági architektúra újraértelmezésére.
1997-ben az orosz- amerikai csúcstalálkozón a két elnök megállapodott abban, hogy
egy békés és biztonságos, oszthatatlan Európát építenek, ahol Oroszország NATO
partnere lesz. 118
Finnországban az első politikai vita a NATO-tagsággal kapcsolatban 1995ben kezdődött, azonban a politikai döntéshozók által megfogalmazott álláspontokból
nem született nemzeti konszenzus, így a parlament sem adott a tagsággal kapcsolat
ban semmilyen felhatalmazást. Az 1996-2001 között készített közvélemény
kutatások eredménye lehangoló volt. A közvélemény a biztonságpolitikai változások
elfogadásával egyidőben kategorikusan nemet mondott a NATO csatlakozásra. A
NATO 1999-es bővítésével kapcsolatosan már csak néhány szórványos felmérés
készült, mert a politikai döntéshozók nem tartották szükségesnek a korábbi felméré
sek ismeretében. Az elutasítási indokok között főként az szerelt, hogy az esetleges
NATO-tagság felesleges provokáció lenne Oroszországgal szemben, illetve a másik
fő indok pedig, hogy a NATO-tagság egy amerikai stílusú militarizálódáshoz vezetne
és feleslegesen keveredne az ország konfliktusokba, ahelyett hogy csökkennének a
válságok.
A 2003-ban lezajló parlamenti választások előtt a politikai elit is - a közvé
lemény-kutatások eredményének ismeretében - kizárta a választási kampányból a
118 Andrea Calistri: Committed to Peace, Historical introduction to Finnish Defence and Security Po
licy 112.oldal https://tampub.uta.fi/handle/10024/68231 2009.04.05.
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NATO-tagságról szóló vitát. A parlamenti választásokat megnyerő Matti Vanhanen
kormányprogramja nem tartalmazott a NATO-tagságra vonatkozó kitételt, azonban
ígéretet tett egy új biztonságpolitikai stratégia kidolgozására. A 2004-ben kiadott
Fehér Könyv nem tesz említést az ország NATO-tagságáról, azonban foglalkozik a
NATO bővítésével. A finn biztonság- és védelempolitika szempontjából kiemelke
dően fontos szempont volt a balti államok csatlakozása. Ugyanakkor Finnországban
a NATO-bővítéssel egyidőben a médiában fokozódott a vita az ország lehetséges
NATO-tagságáról.
Matti Vanhanen kormányzásának második ciklusa alatt kezdődött meg az új
biztonság- és védelempolitikai stratégia kidolgozása, amely 2009-ben jelent meg.
Ehhez a dokumentumhoz készültek különböző elemzések, melyek részben az ország
lehetséges NATO-tagságáról szóltak, részben pedig a védelmi erő hosszú távú fej
lesztésének irányait határozták meg. Finnországban a NATO-tagságról szóló vita
részben Oroszországról is szól, hiszen - ahogy a 2009-ben kiadott kormányjelentés
fogalmazott - Finnország biztonsága leginkább Oroszországtól függ. Azonban a stra
tégiai dokumentum hiába fogalmazta meg az ország lehetséges NATO-tagságát, a
politikai színtéren a vita még nem dőlt el. A politikai pártok és támogatóik között
különösen éles viták alakultak ki. A konzervatív pártban egyértelműen megvolt a
NATO-tagság támogatása, a Centrum Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Baloldali Liga
és a Zöldek viszont elutasították. A kormány kulcsminiszterei - a pénzügyminiszter,
külügyminiszter és a védelmi miniszter - nyíltan beszéltek a tagság előnyeiről, a
konzervatív politikusok inkább a biztonság- és védelempolitikai aspektusairól beszél
tek

. 1 1 9

A második Vanhanen-kormány fenntartotta a kérdésben a status quo-t, azaz a

kormányprogram csak röviden említette az általános sorozás fenntartását és a terület
védelmet, a NATO-tagságról pedig annyit írt, hogy megőrzi a lehetőségét az ország
esetleges csatlakozásának. Tarja Halonen köztársasági elnök is mélyen ellenezte a
NATO-tagságot, azonban a kormány kezét nemcsak ez, hanem a belső konszenzus
hiánya is megkötötte

. 1 2 0

A 2012-es elnökválasztáson a konzervatív párt bár támogatta a NATOtagságot, mégsem hozta elő a témát, mert a választópolgárok többsége továbbra sem
119 Raimö Vayrynen: Finland and prospect for NATO membership
http://www.fiia.fi/assets/Nordic%20Countries%202%202009%20Finland%20NATO.pdf 2010.03.05.
120 Tarja Halonen: Ei perustetta liittya Natoon http://suomenkuvalehti.fi/iutut/politiikka/presidenttihalonen-ei-perustetta-liittya-natoon 2010.03.07.
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támogatta az esetleges NATO-tagság ötletét. A lehetséges NATO-tagságról szóló
vita nemcsak a politikai pártok közötti nézetekről szól, hanem egyben a politikai sze
replők közötti korkülönbségből is adódott. Alexander Stubb külügyminiszter jelölt
ként élesen bírálta az idősebb politikusi generáció hozzáállását a kérdéshez. Ennek
magyarázata, hogy az idősebb politikus-generáció még a hidegháború alatt kezdte
pályafutását és még hordozták az Oroszországgal és a NATO-val kapcsolatos régi
beidegződéseket. Alexander Stubb és a korosztálya az első olyan politikus-generáció
Finnországban, akik szakmai pályafutásukat már a hidegháború utáni korszakban
kezdték, és számukra az ország európai uniós tagsága és az esetleges NATO-tagság
már a XXI. századi finn politika természetes folytatása. Ugyanakkor a fiatal politi
kus-generáció, amikor pozícióba került és szembesült a közvélemény elutasító maga
tartásával, változtatott a hangnemén.
Természetesen az ország lehetséges NATO-tagságáról szóló vita nemcsak a
politikai pártok és a politikus-generációk közötti nézetkülönbségekről, valamint Oro
szország reakcióiról szólt, hanem az ország külső megítéléséről és a honvédelemről
is. Finnország hidegháború évei alatt folyamatosan tartotta a kapcsolatot Oroszor
szággal és mindig igyekezett a legkedvezőbb pillanatot megragadni, hogy az általa
kitűzött politikai célokat elérje. Az ország esetleges NATO-tagságáról szóló vitában
is figyelembe veszi Oroszország biztonsági igényeit. Bár működik a NATOOroszország Tanács, amely részben egy konzultációs fórum, mégsem sikerült az
orosz partnereket megnyugtatni a korábbi NATO-bővítések során. Finnország esetle
ges NATO-tagsága szintén ellenérzéseket vált ki az orosz félből. Az Északi régióban
is folyamatosan változó helyzet és Oroszország gazdasági megerősödése, valamint
stratégiai pozíciója továbbra is meghatározó szereplővé teszi a térségben. Továbbá az
1300 km hosszú finn-orosz határ és az ezzel kapcsolatos történelmi sérelmek,

1 21

me

lyeket a finn társadalom még ma sem dolgozott fel, és a jelenlegi biztonsági kihívá
sok, mint például a terrorizmus, a szervezett bűnözés, a környezetszennyezés és a
klímaváltozás hatásainak csökkentése szükségessé teszik a jószomszédi viszony
fenntartását Oroszországgal.
Finnország lehetséges NATO-tagságát az EU kontextusában is értékelni kell.
A Lisszaboni Szerződés 27. cikkének 7. paragrafusa kimondja, hogy a tagállamok
kötelesek segítséget nyújtani egymásnak, ha valamelyiküket támadás éri saját terül e121 Lásd: Karélia egy részének elcsatolását és a területen történt kitelepítéseket. A szerző megjegyzése.
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tén. Ugyanez a cikk egyértelműen fogalmazza meg a NATO-tagállamok kötelezett
ségeit is, és kimondja, hogy a szövegezés nem ellentétes a NATO-szerződés alapján
a tagállamoknak egymással szemben fennálló kötelezettségeivel. A finn politikusok
azonban szkeptikusan tekintenek a szerződésnek erre a pontjára, mert úgy gondolják,
hogy az EU közös védelmi képességeinek megteremtése és fejlesztése nem jelenti
azt, hogy a bajba jutott vagy konfliktusba keveredő tagország automatikusan segítsé
get kap a többi tagállamtól. Finnország az EU keleti határa és egyben a schengeni
övezet külső határa is. Ebből is következik, hogy az országra nagyobb teherként ne
hezedik a finn-orosz határ védelme. A finn politikusok úgy gondolják, hogy az EU
vezető államai egy esetleges konfliktushelyzetet nem vállalnak fel Oroszországgal,
hiszen gazdasági érdekeiket nem szolgálja egy ilyen helyzet.
Finnország, mint az Európai Unió tagja biztonság- és védelempolitikai doku
mentumaiban deklarálta, hogy támogatja az EU közös kül- és biztonságpolitikáját,
valamint az EU és a NATO közeledését. Így ebből a szempontból értékelve az eset
leges NATO-tagságát, az ország számára szükségessé válik az együttműködés fej
lesztése és mélyítése a szövetséggel, valamint meg kellene határozni a belépés céldá
tumát is. Az ország számára egy esetleges NATO-tagság külpolitikai kapcsolatainak
fejlődését is eredményezi, mert így újabb NATO-tagállamokkal létesíthet bilaterális
viszonyt.
Finnország együttműködése a NATO-val és az ország esetleges NATOtagsága befolyásolja az egész skandináv és balti régió helyzetét. Mivel a régió skan
dináv és balti államai - Norvégia, Dánia, Izland, Észtország, Lettország, Litvánia már tagjai a Szövetségnek, így esetükben a Finnországgal fenntartott védelmi kap
csolatok bővülése várható. A 2009-ben Oslóban megtartott külügyminiszteri értekez
leten, ahol a balti államok nem voltak jelen, téma volt az északi országok együttmű122
123
ködése. Az értekezletről kiadott jelentést
ugyan számos kritika érte,
azonban
meghatározta az északi államok kül- és biztonságpolitikai együttműködésének konk
122 Stoltenberg Jelentés
http://www.regieringen.no/upload/UD/Vedlegg/nordiskrapport.pdf 2010.05.20.
123 Az egyik legmarkánsabb véleményt Elisabeth Rehn, volt védelmi miniszter fogalmazta meg. Sze
rinte az önálló skandináv védelem nem valósítható meg, mert ahhoz mindegyik országnak egy-egy
részt fel kellene adni a függetlenségéből. A másik ok, amiért a jelentést kritizálta a norvég érdekek
hangsúlyos megjelenítése. A szerző megjegyzése.
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rét formáit. A külügyminiszteri találkozóról készült dokumentum azért fontos, mert a
feladatok nagy része a NATO feladataiban is megjelenik. Mindez Finnország számá
ra elősegítheti a régión belül is a NATO kooperációk elmélyítését és egy újabb érv
vel szolgálhat az ország lehetséges NATO-tagsága mellett. Természetesen a finn
biztonságpolitikai gondolkodás szempontjából a közeli balti államokkal létesíthető
124
újabb kapcsolatok sem elhanyagolhatóak.
Finnország Svédországgal fenntartott
kapcsolataiban várhatóan nem jelentene hangsúly-eltolódást az ország NATOtagsága. Más relációkkal szembeni megítélésében bizonyosan változásokat fog jelen
teni, hiszen a Szövetség egy politikai, katonai szervezet, amely a nyugati demokráci
ák kultúrájára épül.

3.1 Az Áland-szigetek és Finnország lehetséges NATO-tagsága
Az előző részben már bemutattam a szigetcsoport speciális, nemzetközi szer
ződések által meghatározott helyzetét, azonban ezt Finnország lehetséges NATOtagsága szempontjából is értékelni kell. A nemzetközi szerződéseket létrehozó békék,
illetve a történelmi események szereplői mindegyike nemzetállam volt. Az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett politikai változások, Európa egységesülése, az Európai
Unió létrejötte, a NATO átalakulása, a Varsói Szerződés megszűnése és a hagyomá
nyos értelemben vett nemzetállamok megszűnése szükségessé teszi, hogy a stratégiai
szerepét elvesztett szigetcsoport helyzetét értékeljem.
Politikai szempontból az Áland Egyezmény felszámolásában nem érdekelt
Finnország, Svédország és a NATO, valamint maga az álandi kormány sem. A szi
getcsoport demilitarizált és semleges státuszáról viszont az 1856-ban megkötött pári
zsi békeszerződés rendelkezik. A békeszerződésnek a részese Oroszország is, aki
nagy valószínűséggel minden rendelkezésére álló politikai eszközt felhasznál a status
quo megőrzésére. Finnország lehetséges NATO-tagsága szempontjából a szigetcso
port helyzete nagyban hasonlít a norvég fennhatóság alatt levő Svalbardszigetekéhez. A norvég szigetcsoport is semleges és demilitarizált terület, és Norvé
gia NATO-csatlakozásakor sem merült fel a szigetcsoport nemzetközi egyezmény

124 Finnország számára azonban gazdasági, környezetvédelmi és szociális biztonsági szempontból is
fontos a három ország. További lényeges ok az EU regionális politikája, hiszen itt újabb kooperációs
lehetőségek nyílnak meg. A szerző megjegyzése.
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ben rögzített státuszának megváltoztatása. Katonai szempontból értékelve a Botteniöböl bejáratánál elhelyezkedő Áland-szigeteket már komoly érveket lehet felsorakoz
tatni a szigetcsoport státuszának megváltoztatására. Az első és talán a legfontosabb
indok, hogy aki képes tartósan fennhatósága alá vonni a szigetcsoportot, az a Botteni-öböl egészét képes ellenőrizni, hiszen lezárhatja az öböl Balti-tengerre vezető kijá
ratát. A második pedig, hogy Finnország szárazföldi területén zajló esetleges konflik
tusban a távközlési rendszerek egy része működőképes marad, mert össze van kötve
a szigetcsoporttal. A NATO szempontjából valószínűleg a katonai szempontok ját
szanak elsődleges szerepet Finnország NATO-csatlakozása esetén.
Finnország szempontjából Áland-szigetek helyzete nem vet fel kérdéseket,
hiszen az ország európai uniós csatlakozásakor is pragmatikus politikát folyatatott és
a lehető legszélesebb körben figyelembe vette a szigetcsoport autonómiája adta lehe
tőségeket. Vagyis Finnország lehetséges NATO-csatlakozása esetén nem a sziget
csoport lesz az egyetlen semleges és demilitarizált terület a szövetségi rendszerben.

3.2

A lehetséges NATO-tagság hatása a finn haderőre

A hidegháború évtizedei alatt a háborúról kialakult kép, amelynek középpont
jában a területvédelem állt az 1990-es években lezajlott geopolitikai változások kö
vetkeztében leomlott. A nemzetközi rendszerben bekövetkező változások hatására a
területvédelemről alkotott kép is megváltozott. A nagyszabású hagyományos táma
dás, sok tartalékkal rendelkező fegyveres erő háttérbe került és helyét fokozatosan az
új típusú kihívásokhoz igazodó részben az aszimmetrikus hadviselésre jellemző há
borús kép váltotta fel. Ugyanakkor Finnországban fennmaradt az általános hadköte
lezettség, amely az állampolgárok részéről más európai országokhoz képest rendkí
vüli támogatással rendelkezik. Általánosságban elmondható, hogy a finn általános
hadkötelezettségről, valamint a tartalékos állomány fenntartásáról az elmúlt 15 évben
nem indult társadalmi vagy politikai vita. A nemzetközi rendszerben bekövetkezett
változások, az új biztonsági kihívások szükségessé tették egy új biztonsági architek
túra kialakítását. A változó politikai és katonai környezetben új lehetőségek nyíltak
meg a katonai együttműködések előtt. A globalizáció térnyerésével, az új típusú biz
tonsági kihívások elterjedésével és Finnország nyugati orientációjával a Finn Védel
mi Erő számára is eljött a stratégiai változások időszaka.
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Az 1990-es évek elején Finnország a hagyományos semlegességet és az alap
ját képező független katonai védelmet tekintette biztonsága alapköveinek. Ennek a
felfogásnak a jegyében döntött az ország vezetése 1992-ben úgy, hogy F-18 Hornet
típusú vadászgépekre cseréli a légi erő Saab 35 Draken és a szovjet gyártmányú
MIG21 BIS vadászgépeit. Az összesen 64 db vadászgép beszerzése már részben tük
rözte a stratégiaváltást, azonban a területvédelemmel kapcsolatos alapelvekben ez
nem jelent meg. Itt kell megjegyeznem, hogy a finn területvédelemmel kapcsolatos
hagyományos elvek, valamint a korszerű repülőeszközök beszerzése jól illeszkedtek
a poszt-hidegháborús korszak háborúról alkotott képébe. Finnország által felvázolt
kép, amely nem volt más, mint egy független állam hiteles katonai képességekkel,
már utalt a bekövetkező stratégiai változásokra. Az Európai Unióba történő belépése
módosította az ország hagyományos biztonságfelfogását, azonban a fegyveres erő
átalakítása lényegesen lassabb ütemben haladt, mint az ország politikai értelemben
vett európaizálódása. Az Európai Unió által elfogadott stratégia, mely az EU katonai
képességeit teremtette meg és a NATO által vezetett békefenntartó missziók tapasz
talata a finn fegyveres erő reformját is megkövetelte. Az 1997-ben kiadott biztonságés védelempolitikai stratégia, amely már tartalmazta a fegyveres erő hosszú távú fej
lesztését és a megváltozott nemzetközi körülményekhez igazítását,
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-ben került

felülvizsgálatra.
A 2001-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégia szerint Finnor
szág védelmének alapelvei továbbra is a területvédelem és az általános hadkötelezettség maradtak. 125 Azonban a dokumentum kiemelten foglalkozik az erők hatéko
nyabb felhasználásával és ennek megfelelően a szükséges képzési idő, valamint had
kötelezettség idejének átalakításával. A jelentés kiemelte, hogy a Finn Védelmi Erő
részvétele a nemzetközi békefenntartó műveletekben a vártnál gyorsabban fejlődik.
A válságkezelő képesség fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az új technológiák beveze
tése, valamint a parancsnoki struktúra átalakítása. A fegyveres erő háborús létszámát
folyamatosan csökkenteni kell, hogy 2008-ra elérje a 350.000 főt. A fegyveres erők
számára első lépcsőben beszerzendő korszerű haditechnikai eszközöknek a part men
ti védelmet kell szolgálniuk, és a következő időszakban,
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között a légierő

fejlesztésére kell a hangsúlyt helyezni, úgy hogy közben a készenléti erők mozgé
125 Finnish Security and Defence Policy 2001. http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=181
2008.09.12.
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konyságát és interoperabilitását növelni kell. A hiteles védelmi képesség fenntartása
nem képzelhető el olyan hosszú távú tervezett finanszírozás nélkül, amely képes át
hidalni a gazdasági ciklusok ingadozását.
A dokumentum azt is tartalmazta, hogy az elvégzett munkáról 2004-ben je
lentést kell a parlament elé terjeszteni. A 2004-es kormányjelentés, amely egyben a
biztonság- és védelempolitikai jelentés is, tartalmazta már a
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-es évekre szóló

fejlesztéseket és a nemzetközi válságreagáló műveletek végrehajtásához nélkülözhe
tetlen képességek és irányítórendszerek meghatározását. A fegyveres erő létszámát
összességében 350.000 főben határozta meg, a csapatokat regionális és operatív
erőkre osztva. Az operatív erőknek bevethetőknek kell lenni akár katasztrófavédelmi
helyzetben a polgári hatóságok kérésére is. Azonban ennek feltétele az integrált hír
szerzési és utasítási rendszer kidolgozása és a megfelelő kommunikációs rendszer
megléte.
A Finn Védelmi Erő a kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégiákkal
összhangban folyamatosan fejleszti egyes képességeit és vezet be új és korszerű
technológiákat. A 2008-2012 közötti időben a légierő fejlesztése kapta a főszerepet,
míg a szárazföldi haderőnem regionális csapatainak korszerűsítése 2012-2016 közé
tolódott ki. A kiadott biztonság- és védelempolitikai stratégiában meghatározott fej
lesztési célkitűzéseket Finnország folyamatosan valósítja meg. Az 1992-ben megszü
letett légierő fejlesztésről szóló döntés 2000-re megvalósult meg, rendszerbe állt a 64
db F-18 Hornet típusú vadászgép, amely könnyen integrálható volt a már bevezetett
korszerű légiirányító és ellenőrző rendszer keretei közé

. 1 2 6

A repülőgép beszerzési

program folytatódott és 2007-től a légierő CASA C-295m típusú repülőgépekre cse
126 Hornetin kausi:
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZDLiqpAEIafZR5g7GquskRortJw
oLluDIqi6MHLICA8 7,hMcpKzGFcT619qfpSPyr0I6eyr3flrT6fyr8o04W0MüpbimAFRPTOdgCzgzNMAkPEpRBsIqOowXezpO40GGQWOV5zFv8HOioPEwLsDRI6EFW-8TXONgdpCzFZZnJB QtYaz0pG3 x53iP5PveouHa0mJ vAywZsJ zDvibSzxxCTUFbAaaAHakxwqLZd6M
paf7fih c hhVEA5Ku0fm5AlxH6piaceKrzI86p xBd55F zOKio181s2DQzmCmcKGLMcSBiR0JZ
Ruk6vy-01h4ISftiLTacMCyNVUy6PSUlxfba9aqmCV3v08LKPk9CS-d5vhq0l9nDduoquMDZtG92Ny2c73oRFW9z3dVbn600fRhp4HVxhZILGmAZTuhPHBNgv3iza GsL18
DkyY3rkN5ZRNd8ZLp761 dlo WAb77VASfvQTtVpOYnFoSXO0o yU3ztrumOXquxcxQgUqr9eU
PUOidbdGn6CwmtKfuXrfoF w 06 w! !/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9n0SEh/?pcid=b471d60047e1b7b
7b198f7e1e3fd093a 2013.02.15.
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rélte a Fokker F27-ket, majd 2010-ben

6

db Pilatus PC-12NG kezdte meg a szolgála

tát. Ugyanakkor 2005-ben a légierőt és a hozzákapcsolódó képzési rendszert is át
szervezték. Új korszerű módszereket vezettek be az oktatásba és a növelték a repülő
kiképzési óraszámokat is.
A finn légierő folyamatosan törekszik arra, hogy fejlessze képességeit és
számos projekten dolgozik, amely a segíti a korszerű légvédelem fenntartását. A je 
lenleg futó legfontosabb ilyen típusú projekt légvédelmi radar korszerűsítési és fel
újítási program, valamint az F-18 Hornet típusú vadászgépek korszerűsítési program
ja.
A szárazföldi haderőnem átszervezése Finnország megváltozott biztonsági
környezete, valamint a doktrinális elvekben bekövetkezett változások miatt vált
szükségessé. Az alapelvek változása nem érintette a területvédelemmel és az általá
nos hadkötelezettséggel kapcsolatos kérdéskört. A reform folyamat érintette a had
erőnem szervezetét, felszerelését, működési feltételeit és a katonai személyzet képzé
sét. A reform folyamat tervezésekor figyelembe vették a katonai technológiákban
bekövetkezett fejlődést így az eszközbeszerzésekben lehetőség van a módosításokra.
A haderőnem átalakítását a szervezetek egyszerűsítésével és összevonásával oldották
meg, úgy hogy a haderőnem egy védekező művelet során is képes legyen fenntartani
mobilitását. A fejlesztési célkitűzésekben megfogalmazott elvek végrehajtásának
kezdete 2013, így a változások hatásai még nem jelentkeztek. Az átalakításnak és a
tervezett új képességeknek a
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-as évek elejére kell teljes mértékben rendszerbe

állni.
Bár az esetleges NATO-tagság hatása jelentős az egyes fejlesztési tervekre,
azonban a végrehajtással kapcsolatos döntéseket nehezíti, hogy a 2004 előtt kialakult
szervezeti egységek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák felvállalhatatlan pénz
ügyi terhet jelentenek. Finnország számára tehát a NATO-val történő együttműködés
és az ország lehetséges NATO-tagsága a hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozá
sához vezetett.
Hangsúlyozni kell, hogy jelenleg az ország saját szuverén döntése alapján
vesz részt a szövetség tevékenységében. Tehát az ország lehetséges NATOtagságával összefüggő rendkívül fontos kérdés az ország politikai mozgásszabadsá
ga, amely erősítheti az ország saját védelmi rendszerét, valamint a finn területvédel
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mét. A kölcsönösség elve alapján Finnország szintén részt venne a biztonság és a
stabilitás megteremtésében a Szövetség keretein belül, összhangban a NATO-tagsági
kötelezettségekkel, ugyanakkor az ország biztonsága kézzel foghatóbb módon részét
képezné a Szövetség feladatainak. Amennyiben Finnországot egy külső katonai ag
resszió érné, szövetségi tagságából adódóan meg kellene kapni minden segítséget a
védelemhez. Az esetleges NATO-tagság más előnyökkel is jár, hiszen mint tag részt
vesz a NATO politikai tevékenységeiben is. Ennek azért van jelentősége, mert a
Szövetség egy-egy kérdésről politikai állásfoglalást is hoz. A politikai döntéshozatali
eljárásban való részvétel pedig elősegítheti a finn politikai, katonai érdekek érvénye
sítését is, továbbá az országot esetlegesen fenyegető veszélyek megelőzését.
Finnország együttműködése a szövetséggel és lehetséges NATO-tagsága
gyakorlatban a széleskörű nemzetközi katonai együttműködésben való részvételt
jelenti. Finnország esetleges tagsága révén, saját jogon mintegy 100-150 személy,
főként hivatásos tiszt vehetne részt a NATO katonai szervezeteiben.
Finnország nem minden a NATO által meghatározott módszert és elvet foga
dott el. Ennek a legjobb példája, hogy az ország a politikailag népszerű általános
hadkötelezettség eltörlését elutasította, azonban megjegyezte, hogy az egyes ezzel
kapcsolatos szervezeteket modernizálni kell, mert az ezzel kapcsolatos feladatok
demográfiai okokból fenntarthatatlanok és pénzügyileg hosszú távon felvállalhatatlanok. Amennyiben Finnország csatlakozik a NATO-hoz, akkor a képesség-fejlesztés
céljait már nem egyeztetik vele, mint partnerországgal, hanem át kell vennie a NA
TO védelem tervezési eljárását. A Finn Védelmi Erő struktúrájára pedig már az aktu
ális, széleskörű védelemtervezési célok vonatkoznának, mint olyan fegyveres erőre,
amelyet nemzetközi missziókban való részvételre jelöltek ki. Finnország jelenleg is
támogatja, és részt is vesz a NATO által vezetett békefenntartó műveletekben, azon
ban mint nem NATO-tagállam jelenleg saját maga dönt a támogatás mértékéről, a
csapatai által végrehajtott feladatokról. A finnek szempontjából az esetleges NATOtagsággal kötelezően felajánlott békefenntartó csapatok létszámának el kellene érnie
a 6.000 főt, ez azonban ellentétes a jelenleg is érvényben levő Békefenntartásról szó127
ló törvény rendelkezéseivel. Ezenkívül, a NATO által elvárt egységnek folyamatos
127 Békefenntartásról szóló törvény http://www.defmin.fi/index.phtml?l=en&s=186 2008.09.12. A
törvény hatályos rendelkezései alapján a Finn Védelmi Erő tagjai ENSZ vagy EBESZ mandátumon
alapuló humanitárius és békefenntartó műveletekben vehetnek részt, maximum egyszerre 1200 fővel.
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készenlétre kellene berendezkedni. Ez nemcsak anyagilag terheli meg a társadalmat,
hanem politikai vitákat is generál, hiszen az ország határain belül is folyamatos ké
szültségben kell tartani a hadsereg egy jelentős részét.
Tekintettel arra, hogy a Finn Védelmi Erő parancsnoki struktúrája, főként a
légierőé és a haditengerészeté nem teljesen NATO kompatibilis, így változtatni kel
lene rajta. Ezenkívül az országnak a NATO mintegy 1 200 szabványának nagy részét
is át kellene vennie, mert jelenleg csak mintegy 30 szabványt vett át. A korábbi tag
jelölt országok felvételi kérelmük benyújtásától kezdve fokozatosan vették át a szab
ványokat, csatlakozásukkal egy időben körülbelül 500-700 db szabványt honosítot
tak. Finnország bár nagyon kevés szabványt honosított (a haditengerészettel kapcso
latos szabványokból csak az együttműködésre vonatkozókat), fokozatosan fejlesztet
te a haditengerészeti együttműködését a Szövetséggel. A finn haditengerészet számos
hadgyakorlaton vett részt a NATO-tagországokkal a Balti-tengeren. A finn haditen
gerészet célja, hogy gyakorlatot szerezzen a zárt és sekély vizeken zajló műveletek
végrehajtásában. Ugyanakkor, hogy Oroszországgal megőrizze kialakított partneri
kapcsolatát, Finnország nem vett részt a NATO éves hadgyakorlatán a Balti
tengeren.
Finn szakértők készítettek egy összefoglaló háttértanulmányt, amiben az ország lehetséges NATO-tagságának hatásait elemzik. 128 Megállapították, hogy a vál
ságkezelő műveletekben valószínűleg egy dandárnyi erővel kellene az országnak
részt vennie, ugyanakkor a haditengerészet és a légierő egységeit is fel kellene készí
teni a műveletekben való részvételre. Továbbá azt is, hogy Finnország területén szö
vetséges csapatok állomásoznának és esetlegesen nukleáris fegyverzet is lenne a bá
zisokon. A finn politikai döntéshozók és a közvélemény számára a védelmi költség
vetés növelésén túl a fenti két ok szintén elrettentő erővel hat.
A NATO együttműködés és fenntartott kapcsolata Finnországgal évek óta a
nyitott ajtó politikája mentén halad. Ez azt jelenti, hogy a NATO sztenderdek szerint
Finnország készen áll a csatlakozásra, ugyanakkor a közvélemény elutasító magatar
128 Effects of a possible membership in a military alliance to the development of the finnish defence
system and to the defence administration
http://www.defmin.fi/en/publications/settlements/effects of a possible membership in a military a
lliance to the development of the finnish defence system and to the defence administration
2011.09.02.
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tása és az ország geopolitikai helyzete miatt mégsem csatlakozik a Szövetséghez. Bár
Finnország pragmatikus politikája és a NATO vezette válságkezelő műveletekben
való részvétele számos tapasztalattal segítette a Finn Védelmi Erő fejlesztését, a had
erő főparancsnoka is csak hosszú távú megoldásként tudja elképzelni.
Finnországban a NATO-tagságról szóló viták folyamatosan jelennek meg a
közéletben. A támogatók táborát azok a szakmabeliek, katonák és szakértők erősítik,
akik részt vettek már a NATO együttműködésben és a fegyveres erő fejlesztését, a
megszerzett nemzetközi tapasztalatok konvertálhatóságát, míg az ellenzők a tagság
gal járó költségvetési vonzatokat és a finn szuverenitás részleges feladását emelik ki.
A finn politikai döntéshozók kiemelik, hogy nem reális cél Finnország számára a
2015-ös csatlakozási dátum. A finn külügyminiszter, Erkki Tuomioja szerint a lehet199
séges csatlakozás dátumát csak a következő parlamenti ciklusban határozzák meg.

3.3 Finnország és a NATO együttműködése
Az 1990-es években bekövetkezett változások, köztük az 1990-ben kitört
Öböl-válság nyomán megélénkültek a diplomáciai tárgyalások és a kapcsolatok a
NATO és a kelet- és közép-európai országok között. 1991-ben megalakult az Észak
atlanti Együttműködési Tanács (NACC). Finnország 1992-ben megfigyelőként csat
lakozott az Északi-atlanti Együttműködési Tanácshoz, két évvel később a NATO
Partnerség a Békéért programjához (NATO PfP), majd 1997-es megalakulásakor az
Euro-atlanti Partnerségi Tanácshoz (EAPC). Az Északi-atlanti Együttműködési Ta
nácsot 1997-ben felváltotta az Euro-atlanti Partnerségi Tanács. Finnország számára
az Euro-atlanti Partnerségi Tanács biztosítja a multilaterális politikai és a gyakorlati
együttműködést a NATO-ban. A NATO PfP együttműködés lehetőséget teremt a
védelemmel - beleértve a haderőreformot,a védelempolitikát és tervezést - a civil
katonai kapcsolatokat, az oktatást és képzést, a katonai együttműködéseket érintő,
valamint a polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos kooperáció
ra, a program túlmegy a párbeszéden és valódi együttműködési lehetőséget teremt az
egyes NATO partnerországok és a NATO között. Az évek során számos PfP eszköz

129 Finland, Sweden mull NATO option http://www.defensenews.com/topics/policy 2012.12.20.
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és mechanizmus kidolgozására került sor annak érdekében, hogy a program átfogóan
130
támogassa a kidolgozott cselekvési terveket és intézkedéseket.
Finnország számára a NATO-val történő együttműködés egy hosszú távú
nemzeti konszenzuson alapuló politikát jelent. Az ország számára a NATO PfP prog
ramja jelenti azt az együttműködési formát, amelyben az ország stratégiai céljainak
legjobban megfelelő kooperációkat ki tudja választani. Finnország számára a legfon
tosabb eszközök a Tervezési és Felülvizsgálati Folyamatban (PARP) és a Műveleti
Képesség Koncepció (OCC), valamint az Egyéni Partnerségi és Együttműködési
131
Program (IPCP) programokban való részvétel. Mindkét program (PARP és OCC)
segítséget nyújt az országnak a Finn Védelmi Erővel kapcsolatos reformok, illetve a
NATO műveletekben résztvevő erők műveleti képességeinek kialakításában.

3.4

A NATO együttműködés legfontosabb területei:

3.4.1 A biztonsági együttműködés
Finnország a biztonsági együttműködés keretein belül részt vesz a NATO ve
zette Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) kötelékében az Afganisz
tánban zajló békefenntartó műveletekben. Finnország kül- és biztonságpolitikájában
kiemelt helyen szerepel a békés és stabil Afganisztán megteremtése, aminek alapvető
feltétele az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság megteremtése. Finnor
szág célja, hogy Afganisztánban a nemzetközi közösség és az afgán kormány által
jóváhagyott átfogó stratégia alapján történjen meg a fejlesztés. Finnország célkitűzé
sei között szerepel egy hosszú távú fejlesztési együttműködés kialakítása, a humani
tárius segítségnyújtás a katonai és a polgári válságkezelő feladatok ellátása terén.
Finnország 2002 óta több mint 120 millió euró fejlesztési támogatást adományozott
Afganisztánnak, célkitűzései között szerepel a jó kormányzás és a vidéki területek
fejlesztése Észak-Afganisztánban.
Finnország 2002 óta vesz részt a NATO vezette, ENSZ mandátummal műkö
dő Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) kötelékében a katonai válság
kezelő műveletekben. A misszió feladata, hogy támogassa az afgán kormányt abban,
hogy újjáépítse az országban a demokráciát és a jogállamiságot. Finnország 2011
130
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http://www.nato.int/cps/en/SID-70429334-

0E077A5B/natolive/topics 50349.htm 2012.12.23.
131 Partnership tools http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics 80925.htm 2012.12.23
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ben 195 katonát telepített az országba, legtöbbjüket Észak-Afganisztánba a Mazar-eSharifban található Tartományi Újjáépítő Csoporthoz. Finnország támogatja az Af
gán Nemzeti Hadsereg fejlesztését, valamint a NATO kiképző missziót. Részt vesz
az EUPOL polgári válságkezelő műveletekben is. A misszió célja támogatni az afgán
nemzeti rendőrséget és a büntető igazságszolgáltatási rendszert. Az EUPOL misszió
egyik része stratégiai tanácsadóként működik az ügyészség mellett. A műveletben 34
132
szakértő vesz részt.
Finnország elkötelezett az afganisztáni katonai és polgári misszió fenntartása
mellett, azonban a közvélemény és a politikai osztály egy részében időről-időre felerősödnek azok a hangok, amelyek a katonai misszió befejezését követelik. 133 Az
elmúlt években számos újságcikk boncolgatta, hogy Finnország miért is vállalt szerepet Afganisztánban. 134 A válaszok sokrétűek voltak, a humanitárius akció sikere, a
nők helyzetének javítása, a demokrácia megteremtése mellett olyan válaszok is szü
lettek, mint például a jól működő transzatlanti kapcsolat fenntartása és az ország
esetleges NATO-tagságáról szóló vita.
Az ország részt vett a NATO vezette békefenntartó műveletekben a volt Ju
goszlávia területén, Koszóvóban és a Nyugat-Balkánon.
Finnország részt vesz a NATO Gyorsreagálású Erőiben. Az ország a béke
fenntartó műveletekhez egy gyalogos és egy műszaki zászlóaljat, valamint egy szállí
tó és egy CIMIC századot tart fenn. A finn haditengerészet is részt vesz a gyorsrea
gálású erőben két hajóval, azonban a légierő jelenleg nem része a békefenntartó mű
veletekben részt vevő egységnek.
Finnország szerepet vállal a NATO-Oroszország Tanácsban (NRC). A NATO-Oroszország együttműködés 1991-ben kezdődik meg, amikor Oroszország csat-

132 Finland supports Afghanistan
http://www.finlandnato.org/public/download.aspx?ID=70404&GUID=%7B0D30A335-384B-44FAB818-B996845EE86B%7D 2012.11.09.
133 Például: Petri Immonen őrmester halála kapcsán, akit egy útszéli bomba ölt meg. A szerző meg
jegyzése.
134 Afghanistan: Now it’s Finland’s war, too
http://www.hs.fi/english/article/Afghanistan+Now+it%E2%80%99s+Finland%E2%80%99s+war+too/
1135246952149 2010.03.01.
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'
135
lakozik az Eszak-atlanti Együttműködési Tanácshoz.
Finnország szempontjából a
NATO-Oroszország együttműködésnek kiemelt jelentősége van. A konzultációs fó
rumon számos olyan téma napirendre kerül, amelyek megjelennek a finn biztonság és védelempolitikai dokumentumokban is. Finn szempontból rendkívül fontos, hogy
számos bizalomerősítő intézkedés megtétele után a szomszédos nagyhatalom is
együttműködik a NATO-val. Az elmúlt két évtizedben az alábbi területeken jött létre
együttműködés a felek között

: 1 3 6

>

A nemzetközi biztonság aktuális problémáiról folytatott konzultáció

>

A terrorizmus elleni fellépés: hírszerzési és felderítési információ-csere, kon
zultáció, közös veszélyelemzés, a tapasztalatok elemzése és cseréje, légtér- és
határellenőrzés, tudományos és technológiai együttműködés, nukleáris biz
tonsági és non-proliferációs együttműködés. A felsorolt kooperációk alapja a
2004-ben elfogadott, majd 2011-ben megújított NRC Terrorizmus Ellenes
Akcióterv.

>

Kábítószer-ellenes erők kiképzése Afganisztán és más közép-ázsiai országok
számára.

>

Az ISAF és az afganisztáni nemzetközi erők támogatása: felszerelés, utánpót
lás kétirányú szállítása szárazföldön és levegőben Oroszország területén ke
resztül. 2010-ben született döntés arról, hogy létrehozzák az NRC Helicopter
Maintenance Trust Fund-ot, amely az afgán helikopterállomány fenntartását
és felszerelését teszi lehetővé.

>

A hadszíntéri rakétavédelmi rendszerek fejlesztése terén három alkalommal
tartottak közös gyakorlatot, majd egy szimuláció is lezajlott 2008-ban,
amelyben a NATO és az orosz rendszerek interoperabilitását vizsgálták.
2009-ben pedig létrejött egy NRC Rakétavédelmi Munkacsoport, amely a
gyakorlati együttműködéseket és technológiai megoldásokat vizsgálja.
Finn szempontból a NATO-Oroszország Tanács egy olyan konzultációs fó

rum, amely egyszerre teszi lehetővé mind a NATO-tagállamok, mind Oroszország
elképzeléseinek megismerését. Azzal, hogy Finnország részt vesz az NRC-ban, ké
pes saját biztonsági szempontjait is megismertetni mindkét féllel. Finnország számá
135

136

www.nato.int
Steingart Gabriella: NATO-Oroszország kapcsolatok

http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1034 2012.03.01.
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ra továbbá azért is fontos, mert az ország folyamatosan együttműködik a NATO-val
és az ország esetleges NATO-tagsága feszültségeket generálhat a két ország között.
Erre a momentumra utalt újságírói kérdésre válaszolva Dimitrij Medvegyev minisz
terelnök is. Továbbá azt is mondta, hogy Oroszországnak mindenképpen reagálnia
137
kell egy ilyen lépésre.
Finnország részt vesz a NATO Stratégiai Légiszállítási Programjában. A
programban Finnországon kívül tíz NATO-tagállam és Svédország vesz részt. A
program javítja a résztvevő ország stratégiai légi szállítási képességeit, valamint ha
tékonyabbá teszi a Nehéz Légiszállítási Ezred repülőgépeinek fenntartását. Finnor
szág ezenkívül részt vesz a NATO Stratégiai Légiszállítási átmeneti megoldás Prog
ramjában (SALIS) is, és néhány egyéb fejlesztési programban.

3.4.2 A védelmi és a biztonsági ágazat reformja
A hidegháború befejeződése után a nemzetközi helyzet változásával Finnor
szág biztonság- és védelempolitikája is átalakult. A nyugati orientáció és a korábban
a válságkezelésben szerzett tapasztalatok azt a képet alakították ki a finn politikai
döntéshozókban, hogy a békefenntartó műveletekben nem elegendő kizárólag a ka
tonai erőt felhasználni, hanem számos, a mindennapi élethez a működő államhoz és a
sikeres kormányzáshoz szükséges területek fejlesztését is támogatni kell. Finnország
ezért támogatja a NATO azon programjait, amelyeknek a célja a külső és belső biz
tonság megteremtése. Ez nemcsak az egyes szereplők és intézmények működtetését
jelenti, hanem tágabban értelmezve foglalja a biztonsági szektor egészének elszámol
tathatóságát, irányítását és az államépítés feladatait. Elengedhetetlen, hogy támogas
sa, szervezze, irányítsa és felügyelje a biztonsági szektort, valamint a szélesebb érte
lemben vett jogállami fejlődést. Kiemelt feladat ebben a helyzetben a biztonsági
szektor egészében a képzés támogatása és a működéshez szükséges eszközök biztosí
tása. Figyelmet kell fordítani a biztonsági szektor szereplői közötti együttműködésre
és a helyi társadalom egyéb igényeire is. A sikeres béketeremtés egyik kihívása a
leszerelés és a harcosok re-integrálása. Az erőszak minden megnyilvánulási formáját
138
módszeresen kezelni kell.
A helyi társadalomnak a tartós, fenntartható fejlődés

137 Russia has react as NATO moves closer its boarder http://rt.com/politics/moves-closer-medvedevborders-203/ 2013.06.07.
138 Például az emberrablások megakadályozása, illetve a gyermekharcosok toborzása tartozik ide.
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érdekében el kell kötelezni magát a reformok mellett. A nemzeti kapacitások kiépíté
se kockázatokkal és kihívásokkal jár a válságövezetekben. A közigazgatás gyakran
tartalmaz olyan elemeket, amelyek csak átmenetiek, azonban nem túl népszerűek a
szélesebb lakosság körében. A rövidtávú intézkedéseknek is a hosszú távú célokat
kell szolgálni az eredmények elérése érdekében.

3.4.3 A polgári veszélyhelyzeti tervezés
A polgári veszélyhelyzeti tervezés (CEP) a legnagyobb nem katonai program a NATO-n belül, amely a tevékenységek összehangolását célozza meg. A NATOtagországokon kívül a program kiterjed az együttműködő partnerországokra is. A
Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) biztosítja a tervező és admi
nisztratív tevékenységeket és szervezi meg az együttműködést a NATO katonai és
civil szervezeteivel. A CEPC ajánlásokkal segíti a nemzeti szervezeteket annak érde
kében, hogy képessé váljanak a katasztrófavédelmi területre vonatkozó CEP Minisz
teri Irányelvek adaptálására, és felügyeli az Északi-atlanti Katasztrófa Reagálási Ko
ordinációs Központ (EADRCC) tevékenységét. A NATO elvei szerint a polgári ve
szélyhelyzeti tervezés nemzeti feladat és felelősség. A polgári veszélyhelyzeti terve
zés feladata, hogy segítse a nemzeteket a tervezésben és a felkészülésben, elősegítse
a hatékony nemzetközi reagálást, amennyiben az adott nemzet nem képes megbir
kózni a katasztrófahelyzettel és annak következményeivel. A hagyományos kataszt
rófavédelmi feladatok mellett új kihívások is szerepelnek a NATO CEP feladatai
között. Az új kihívásokra történő reagálás alapja az átfogó megközelítése a problé
máknak, az alkalmazásban pedig a civil szempontok műveleti tervezésbe és végre
hajtásba integrálása. Finnország számára az egyik legfontosabb kétoldalú együttmű
ködési terület. Az ország 2009-ben már elfogadott egy Átfogó Válságkezelési Straté
giát, amelyben többek között célul tűzte ki a polgári válságkezelő műveletek fejlesz
tését. Finnország számára továbbra is cél, hogy erősítse ezen a területen a NATO-val
az együttműködését és képessé váljon a nemzetközi támogatás befogadására.

3.5
>

Részkövetkeztetések

Dolgozatomnak ebben a fejezetében bemutattam Finnország és a NATO kap
csolatát, külön kiemeltem Áland-szigetének helyzetét. A kiemelést azért tet
tem meg, hogy felvillantsak még egy fontos szempontot az ország összetett
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helyzetéről és egy kevéssé ismert, ám stratégiailag egyre fontosabbá váló te
rületet bemutassak. Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy a hidegháború
időszakának lezárásától Finnország nyugati integrációjával párhuzamosan
építette fe l kapcsolatát a Szövetséggel. Finnország szempontjából elmondha
tó, hogy a NATO-val kialakított együttműködés alapja egy pragmatikus hoszszú távú nemzeti konszenzuson alapuló politika. Finnország a hidegháború
évei alatt az ENSZ válságkezelő műveleteiben szerzett tapasztalatait sikere
sen használta fel és használja ma is a NATO tagállamokkal kialakított kap
csolataiban.

>

Finnország és a NATO kapcsolata rendkívül sokrétű, hiszen az ország a Szö
vetség számos programjában részt vesz. A finn részvétel a NATO programja
iban és az általa vezetett műveletekben az ország önálló döntésén alapul. Finn
szempontból rendkívül fontos, hogy nemzeti érdekeinek megfelelően önálló
an dönthet a vállalt feladatokról. Az ország a Szövetséggel kialakított kapcso
latok miatt számos új eljárást és szabványt vezetett be, azonban ezek száma
messze elmarad a NATO-hoz csatlakozott kelet-közép-európai és a balti or
szágok által átvett eljárásokétól. Kutatásaim alapján azt a következtetést von
tam le, hogy Finnország pragmatikusan fejleszti kapcsolatait a Szövetséggel.

>

Finnország a NATO-val kialakított kapcsolatait és a Szövetség által vezetett
műveletekben megszerzett tapasztalatait felhasználja a Finn Védelmi Erő ké
pességeinek fejlesztéséhez. Az ország esetleges NATO-tagságának kérdése és
a biztonsági környezet változása, valamint a Szövetség által vezetett művele
tek egyre összetettebbé válása arra ösztönözte, hogy hosszú távú fejlesztési
terveket dolgozzon ki a fegyveres ereje fejlesztésére. A kiadott biztonság- és
védelempolitikai stratégiában meghatározott fejlesztési célkitűzéseket folya
matosan teljesíti. Véleményem szerint az ország a NATO-val kiépített kap
csolatainak köszönhetően sikeresen fejleszti fegyveres erejét, mert olyan vé
delmi képességeket is magáénak mondhat, amelyet egyedül nem lenne képes
fenntartani és finanszírozni. Finnország nemcsak a fegyveres erő képességeit
fejleszti a megszerzett tapasztalatok által, hanem a katasztrófavédelemmel és
a civil válságkezelő műveletekhez szükséges kapacitásait és az egyes terüle
tek közötti együttműködés lehetőségeit is. Úgy gondolom a fentiek alapján,
1 0 1
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hogy a korábban csak részben bizonyított hipotézisemet, amely arról szól,
hogy Finnország biztonság- és védelempolitikája eltolódott a globális
együttműködés felé bizonyítottam.

>

Finnország és a NATO együttműködésének kezdetétől folyamatos szakmai és
társadalmi viták zajlanak az ország NATO-csatlakozásáról, amelyekben nem
jött létre konszenzusos döntés. A társadalom többsége rendkívül elutasító
magatartást tanúsít a kérdésről, amit a közvélemény-kutatások alátámaszta
nak. Úgy gondolom, hogy azt a hipotézisemet, amelyben azt fogalmaztam
meg, hogy Finnország pragmatikusan fejleszti kapcsolatait és további közele
dés figyelhető meg a finn biztonság- és védelempolitikában a NATO-hoz,
amely folyamat hosszabb távon elvezethet a NATO-tagsághoz bizonyítottam.
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4.

Finnország és az Oroszországi Föderáció kapcsolatai
A hidegháború évtizedeiben a megosztott Európában két érdekszféra jött lét

re. A kontinens nyugati részén található országok egyértelműen az Amerikai Egye
sült Államok, addig Kelet-Közép-Európa országai a „vasfüggöny” mögött a nagyha
talommá váló Szovjetunió által vezetett tömbhöz tartoztak. A Finnország által vá
lasztott politikai út eltért ettől, hiszen az ország semlegességi politikájának köszönhe
tően kívül maradt mindkét tömbön. Ugyanakkor az ország részben a nagyhatalmi
szembenállás miatt, részben pedig a Szovjetunióval vívott két sikeres háború lezárása
és a békekötés szovjet ratifikációja érdekében Barátsági, Együttműködési és Köl
csönönös Segítségnyújtási Egyezményt (BEKS) kötött a Szovjetunióval. Az egyez
mény és a részben közös történelmi múlt, valamint az 1 300 km hosszúságú közös
határszakasz miatt Finnország vigyázó szemeit a Szovjetunióra vetette. A gyakorlat
ban ez azt jelentette, hogy külpolitikai kapcsolatait folyamatosan építette fel a szom
szédos nagyhatalommal.
A geopolitikai változások hatására azonban Európa politikai megosztottsága
megszűnt. A Szovjetunió megszűnése, ahogy Putyin Oroszország elnöke fogalmazott: az elmúlt évszázad egyik legnagyobb tragédiája.

1 3 9

A Szovjetunió helyébe lépő

Oroszország a megváltozott geopolitikai helyzetben új külpolitikai kapcsolatokat
alakított ki. Az újonnan kialakított vagy részben átalakított kapcsolatok folyamatosan
formálták a skandináv és a balti régió államainak kül- és biztonságpolitikáját. Az
átalakulás és a kapcsolatok fejlődése szempontjából ki kell emelni Oroszország át
alakult státuszát, valamint katonapolitikáját, melyek változásai folyamatos hatást
gyakorolnak és különböző reakciókat váltanak és váltottak ki a térség országaiból,
különösen Finnországból. Az elmúlt években számos elemzés, tanulmány jelent meg,
melyek az ország politikai fejlődésén vagy aktuális politikai kérdéseken keresztül
mutatták be Oroszország kül- és biztonságpolitikáját. Dolgozatomnak ebben a fejeze
tében azt tűztem ki célul, hogy Finnország aspektusából mutatom be a finn-orosz
kapcsolatokat. A dolgozat terjedelme azonban nem engedi meg, hogy minden elemét

139 President of Russia: Annual Address to the Federeal Assembly of the Russian Federation, The
Kremlin, Moscow 25. April 2005
http://arhcive.kremlin.ru/eng/text/speeches/2005/04/25/2031 type70029type 82912 87086.shtml
2008.10.25.
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bemutassam ennek a kapcsolatnak, így az általam szubjektívan kiválasztott hideghá
ború utáni két évtizedes időszak változásain keresztül mutatom be a megváltozott
partneri viszonyt.

4.1

Oroszország a hidegháborút követő időszakban
A hidegháború időszakának lezárultával és a geopolitikai változások hatására

szükségessé vált a korábbi nemzetközi renddel kapcsolatos elméletek megújítása is.
Mivel a korábbi, a szakirodalomban jaltainak nevezett világrend két tömbre, Nyugat
ra és Keletre osztotta fel a világot, amelynek egyik vezető hatalma a Szovjetunió
volt, így felmerült a kérdés, hogy a helyébe lépő Oroszország hatalmi tényezőnek
tekinthető-e? Ha igen, akkor az átalakuló nemzetközi rendszerben hol helyezkedik
el? Az Oroszország biztonságpolitikai helyzetéről készült számos tanulmány a ko
rábbi realista és idealista megközelítésre épített, miközben a változó geopolitikai
helyzet ismeretében új aspektusokat is figyelembe vett.
Oroszország esetében a nemzetközi kapcsolatok realista iskoláját lehet kiin
dulópontnak tekinteni, mert e felfogás szerint a nemzetközi kapcsolatok főszereplője
az állam, amely a nemzeti érdekből és a nemzeti biztonságból kiindulva cselekszik.
Az anarchikus nemzetközi rendszerben az államoknak a biztonságukról maguknak
kell gondoskodniuk. Éppen ezért az államok egymással versengenek a biztonságért, a
piacokért és a befolyásért, mégpedig a zéró-összegű játék elve alapján. A realista
iskola képviselői az erőn a katonai hatalmat értették.
Természetesen nem állítható egyértelműen, hogy Oroszország hidegháború
utáni külpolitikai magatartását kizárólag a realista hagyományokhoz lehet kötni. A
hidegháborút követő első években, ahogy Sz. Bíró jellemezte az 1991-től az 1993
1994 fordulójáig terjedő korszakot, Oroszország a korai atlantizmus éveit élte

. 1 4 0

Ebben a korszakban az ország számára kiemelkedően fontos volt a Nyugattal, főként
az Amerikai Egyesült Államokkal kiépített kapcsolat. Az Oroszország és a nyugati
államok közötti „melegedő” kapcsolatoknak rövid idő alatt vége szakadt. Kozirjev
orosz külügyminiszter - aki atlantistának számított hazájában - 1992-ben a Stock
holmban megtartott külügyminiszteri értekezleten azt mondta: „Az egykori Szovjet

140 Sz. Bíró Zoltán: Oroszország és Kelet-Közép-Európa, in: Kelet-Közép-Európa az ezredfordulón,
Magyar Atlanti Tanács 1999, 114. oldal
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unió területe lényegében egy poszt-birodalmi terület, ahol Oroszország minden ren
delkezésére álló eszközzel megvédi - beleértve a katonait és a gazdaságit is - érdeke
it. Erősen ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy a volt Szovjetunió köztársaságai csatla
kozzanak egy új szövetséghez, vagy konföderációhoz és nem lesz nehéz a tárgyaláso
kat lefolytatni.”141 A Kozirjev által elmondott beszéd, amelyet utólag tréfának minő
sített, később valósággá vált. A poszt-szovjet térségben Oroszország vezetésével lét
rejött kormányközi katonai szövetségről - a Kollektív Biztonsági Szerződés Szerve
zete (CSTO) - 1992. május 15-én állapodtak meg, és az alapjogi karta 2003. szep149
tember 18-án lépett hatályba.
A Kozirjev által elmondott beszédben jelzett doktrína egyértelműen megvaló
sult 2008-ban a grúziai háború után, amikor Medvegyev elnök bemutatta az orosz
kül- és védelempolitika prioritásait. Finn szempontból az alábbiakban kiemelt sorok
nak van jelentősége: a polgáraink életének és méltóságának védelme, bárhol is le
gyenek a világon, megkérdőjelezhetetlen prioritást jelent számunkra. Külpolitikai
döntéseinket ezek alapján hozzuk meg, valamint üzleti érdekeinket bárhol a világon
megvédjük. Egyértelművé kell tennünk, hogy az ellenünk elkövetett agresszív cselekedetekre mindig reagálni fogunk. 143 Az orosz külkapcsolatokról - újságírói kérdésre
válaszolva - kijelentette: vannak olyan régiók, ahol Oroszországnak különleges ér
dekei vannak. Ezek a régiók olyan országokban találhatók, amelyekkel különleges
történelmi kapcsolat köt minket össze, mint barátokkal és jó szomszédokkal
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Természetesen a politikai irányvonal változásával egyidőben az orosz geopo
litikai gondolkodók is meghatározták Oroszország stratégiai helyzetét. Dugin írta
egyik tanulmányában: Oroszország-Heartland felől nézve minden más eurázsiai ál
lam és föld partvidéki, azaz Rimland. Stratégiai szempontból Oroszország önálló
területi struktúra, amelynek biztonsága és szuverenitása az egész kontinens biztonsá
141 Adam Daniel Rotfeld: Does the Europe need a new security architecture? http://www.corehamburg.de/documents/yearbook/english/09/Rotfeld-en.pdf 2010.06.07. Fordítás a szerzőtől
142 Basic Facts: http://www.odkb.gov.ru/start/index aengl.htm 2012.03.05.
143 President of Russia: Interview given by Dimitry Medvedev to television channel One, Rossia, NTV
http://archive.kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/31/1850 type82912type82916 206003.shtml
2009.05.06.
144 President of Russia, Press Statement and Answers to Journalists’ Questions Following a meetong
of the Russia-NATO Council
http://archive.kremlin.ru/eng/speeches/2008/04/04/1949 type82915 163150.shtml. 2009.05.06.

105

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

gával és szuverenitásával egyenlő. Dugin állításának kiindulópontja tulajdonképpen a
Halford J. Mackinder Hátország-elméletével egyezik meg, azonban következtetése,
mely szerint a Rimlandot vagy szövetségessé kell tenni vagy a lehető legnagyobb
részét semlegessé kell tenni, az Atlanti-óceánon túli Nyugattal való pozicionális
szembenállás idejére eltér ettől. Ugyanakkor kimondja, ahhoz, hogy Oroszország egy
kontinentális geopolitikai erő legyen, szüksége van a Rimlandokra. Ezt a gondolatot
úgy folytatja, hogy Oroszország leglényegesebb geopolitikai igénye a „birodalomépítés”(...) ezért a nyugati országok által ráaggatott „regionális hatalom” státusza
egyenlő az orosz nemzet számára az öngyilkossággal. Ugyanis szerinte: ez egyenlő
az orosz szellemi és kulturális értékrend vereségével
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Panarinnál szintén megjele

nik az orosz kultúra és identitás szétesése, azonban inkább a liberalizmus híveit hi
báztatja érte. Kijelenti, hogy ha ez valóban megtörténik, akkor a hegemonizmus és a
nacionalizmus aktivizálódását segíti elő. Az előbbi az egypólusú világ, a másik a
„civilizációk harcában” jut kifejeződésre

. 1 4 6

Természetesen mindegyik megfogalmazás kifejezi Oroszország nagyhatalmi
státuszra törekvését. Bár az elemzők és a geopolitikai gondolkodók nem beszélnek
szuperlatívuszokban és nem emlegetik Oroszországot, mint világhatalmat, azonban a
jelen geopolitikai helyzetben már inkább nagyhatalomként írják le. Az elemzők több
sége - geopolitikai gondolkodásra támaszkodva - Oroszország hatalmi státuszának
147
kiindulópontjaként inkább az ország geostratégiai helyzetét tekinti.
A különböző
irányzatokhoz tartozó elemzők azonban a nagyhatalmi státusz meghatározásakor
általában a fegyveres erő, a rendelkezésre álló nukleáris erő nagyságát, valamint az
ország ENSZ Biztonsági Tanácsban elfoglalt helyét említik meg. Kozirjev szerint:
„Oroszország missziója, hogy nagyhatalom legyen.” 148 Dugin tanulmányában is
megjelenik a nagyhatalmi státuszra utalás: „Oroszország geopolitikai és stratégiai
145 Alekszandr Dugin: A geopolitika alapjai in: Ljubov Siselina-Gazdag Ferenc (szerk): Oroszország
és Európa, Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 337-344. oldal
146 Alekszandr Panarin: Oroszország a világtörténelem ciklusaiban in: Ljubov Siselina-Gazdag Ferenc
(szerk): Oroszország és Európa, Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004.
400. oldal
147 Lásd: Andrej Kozirjev, Alekszej Puskov
148 Andrej Kozirjev: A partnerségi-stratégia és akiknek nem kell in: Kiss Ilona-Tatjana SakleinaAndrej Kortunov (szerk): Doktrínák és Alternatívák. Az orosz külpolitikai gondolkodás. Alkotmányés Jogpolitikai Intézet, Budapest, 1998.
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szuverenitásának imperatívusza nemcsak az, hogy újjáteremtse a „közel-külföld”
elveszített régióit és felújítsa szövetségi kapcsolatait Kelet-Európa országaival, ha
nem az is, hogy egy új eurázsiai stratégiai blokkba tömörítse a kontinentális Nyugat
államait (elsősorban a francia-német blokkot, mely hajlik arra, hogy megszabaduljon
az Amerika-barát NATO atlanti gyámságától), valamint a kontinentális Kelet álla
mait (Iránt, Indiát és Japánt).”149
Finnország mindig fokozott figyelemmel kísérte az Oroszországban zajló po
litikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat. Finn szempontból az Oroszországgal
fennálló kapcsolatot a kisállam-nagyhatalom kontextusában határozta meg.

4.2

Oroszország a finn biztonság- és védelempolitikában
Finnország legnagyobb kihívása biztonság- és védelempolitikai szempontból

Oroszország, Oroszország és Oroszország. A mondat magyarázatra szorul, azonban
ha Dugin elméletéből Oroszország belső geopolitikájának északra vonatkozó részét
kiemeljük, megértjük, hogy finn szemszögből ez a kijelentés milyen kihívásokat je 
lent ma és jelentett a független Finnország történetében.
„Az orosz Északkal kapcsolatos egyetlen nemzetközi probléma Karélia (és
Finnország). (...) Finnország, mint állam a legnagyobb mértékben instabil, és az
autarkiától messze álló képződmény, mely természetes és történelmi módon része
Oroszország geopolitikai térségének.”150
A hidegháború idején kialakult geopolitikai helyzetben Finnország maximáli
san figyelembe vette a vele szomszédos nagyhatalom érdekeit. A finn biztonság- és
védelempolitika célként jelölte meg az ország politikai mozgásszabadságának bizto
sítását és a részvételét a nemzetközi szervezetekben. Finnország ebben az időben is
pragmatikus külpolitikát folytatott, és bár voltak vitás kérdések a két állam között,
azonban a hivatalos politikai állásfoglalásokban ezekről a témákról nem fogalmaztak
meg kritikákat. A hidegháború évei alatt érzékeny témaként volt jelen, hogy a szovjet
béke-propaganda nem támogatta a Finn Védelmi Erő fejlesztését egy esetleges külső
149 Alekszandr Dugin: A geopolitika alapjai in: Ljubov Siselina-Gazdag Ferenc (szerk): Oroszország
és Európa, Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 338. oldal
150 Alekszandr Dugin: A geopolitika alapjai in: Ljubov Siselina-Gazdag Ferenc (szerk): Oroszország
és Európa, Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény, Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004. 354.oldal
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fenyegetettségre hivatkozva, ez azonban nem jelentette azt, hogy az ország semleges
státuszának fenntartásához szükséges fegyveres erő kialakítását is elutasította.
Finnország Oroszországgal szembeni politikáját a biztonsági percepciók hatá
rozták meg. A két ország közös történelme számos problémával terhelt. Finnország
azonban képes volt ezeken a sérelmeken felülemelkedni és egy józan pragmatista
politikával egy kiegyensúlyozott kapcsolatot alakított ki. Az évek óta tartó finn-orosz
tradicionális, bilaterális kapcsolatok és az, hogy Finnországot különleges kapcsolatok
fűzik Oroszországhoz, már nem nemzeti hitvallás, de a hatása még mindig erősen
érezhető

. 151

A megváltozott geopolitikai helyzetben mindkét ország újra felfedezte

ezt a tételt, és részben ezek alapján, részben pedig megváltozott stratégiai helyzetük
nél fogva alakították az 1990-es évektől kapcsolataikat.
1992. január 20-án Oroszország aláírta Finnországgal az új barátsági, együtt
működési és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt (Szomszédsági Szerződés),
amelynek már nem volt kötelező katonai együttműködésről szóló eleme, azonban
számos új gazdasági és pénzügyi klauzulát tartalmazott. Az 1990-es évek elején
számos bilaterális megállapodás jött létre a két ország között, melyek mára lefedik a
politika, a gazdaság és a kultúra számos területét.
A finn külpolitikai irányváltást követően kiadott biztonság- és védelempoliti
kai stratégia így fogalmaz: „Oroszország belügyeinek alakulása és nemzetközi visel
kedése meghatározó Finnország számára. Ugyanakkor fontos tényező az európai
biztonság alakulásában is.”152
A finn biztonság- és védelempolitika szempontjából az Északi-sark régióval
és a Balti-tenger régióval kialakított kapcsolatainak van jelentősége. Az Északi-sark
régió részletes bemutatására az 5. fejezetben kerül sor, ebben a fejezetben csak a
finn-orosz reláció szempontjából fontos részeket emelem ki.

151 Timo Vihavainen: Does history play a role in Finnish-Russian relations? in: Hanna Smith (ed): The
Two-level Game: Russia’s relations with Great Britain, Finland and European Union Aleksateri Series
2/2006, Gummerus Kirjapaino Oy, 2006, 45. oldal
152 Finnish Security and Defence Policy 1995
http://www.defmin.fi/julkaisut ja asiakirjat/julkaisuhaku/turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonte
ko 1995.5136.xhtml 2012.02.12.
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4.3

Az Északi-sark régió a finn-orosz kapcsolatok szempont
jából

2.

számú térkép: Az Oroszországi Föderáció Északi-sark régióban levő területei

Forrás: http://www.lib.utexas.edu/maps/islands oceans poles/arctic ref802647 1999.jpg 2011.12.03.

Mint a térkép is mutatja, a legnagyobb szárazföldi partszakasszal a térségben
Oroszország rendelkezik és így megkerülhetetlen szereplője az Északi-sark területé
vel összefüggő ügyeknek. Finnország ugyan nem parti állam, bár rendelkezik sark
körön túli területekkel, biztonsága és a térség szempontjából Oroszország térséggel
kapcsolatos stratégiája nem hagyható figyelmen kívül. A hidegháború időszaka alatt
a szembenálló nagyhatalmak, a Szovjetunió és az Egyesült Államok jelentős hadi
tengerészeti erőket állomásoztattak a régióban. A korai előrejelző rendszerek figyel
ték a nukleáris töltetekkel felszerelt tengeralattjárók mozgását. Norvégia NATOtagállamként az egyetlen skandináv ország volt a térségben, amely határos volt a
Szovjetunióval, és szárazföldi valamint tengeri területein tartott hadgyakorlatok köz
ben meg lehetett figyelni az ellenfelet.
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Az 1990-es években bekövetkezett geopolitikai változások miatt a térség egy
re több kihívással néz szembe. Ennek elsődleges oka a Szovjetunió megszűnése és
Oroszország megszületése. Az orosz érdekek érvényesítése újra indíthatja a nagyha
talmi rivalizálást. Másodszor a kőolaj és földgáz tartalékok kiaknázása és a megújuló
energiaforrásokért folytatott verseny, harmadszor pedig a megnyíló szállítási útvona
lak használata, a halfajokban gazdag északi-tengeri vizek halászati jogaiért folyata
tott verseny és nem utolsó sorban a globális felmelegedés eredményeként az őshonos
népek között kialakuló konfliktusok és mindezek együttes hatásai. 153
Katona stratégiai szempontból rendkívül fontos az Arktisz térsége. A hideg
háború időszaka alatt számos haditengerészeti bázis létesült a régióban. Ezek közül a
legnagyobb, amely ma is teljes kapacitással működik, az orosz Északi Flotta bázisa a
Kóla-félszigeten. A flotta jelenlegi erőcsoportosítása nagyobb, mint a régió összes
országának a térségben állomásoztatott erőcsoportosítása

. 1 5 4

Az Északi Flotta fele

lősségi körzete az Északi-sark és az Atlanti-óceán északi része - beleértve az egyéb
északi vizeket és tengereket. A flotta fő feladatai a nukleáris elrettentés biztosításá
ban való részvétel, az Atlanti-óceán és az Északi-tenger térségében az orosz érdekek
védelme, valamint a Kóla-félsziget és Oroszország északi térségeinek védelme. Az
Északi Flotta rendelkezik a legerősebb ballisztikus rakéta-hordozó tengeralattjáró
csoportosítással, egy önálló csapásmérő hajórajjal, nukleáris meghajtású manőverező
robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró kötelékkel, nukleáris meghajtású támadó
tengeralattjárókból álló csoportosítással, valamint felszíni és partvédelmi erőkkel.
Állományába jelenleg egy repülőgép-hordozó („Admiral Kuznyecov”), kettő csata
cirkáló (közülük csak az egyik fogható hadra), egy cirkáló, kilenc romboló, egy fre
gatt, kilenc nukleáris meghajtású ballisztikusrakéta-hordozó, három nukleáris meg
hajtású manőverező robotrepülőgép-hordozó és 13 nukleáris meghajtású támadó ten
geralattjáró, 7 dízel-elektromos meghajtású tengeralattjáró tartozik, azaz a haditenge

153 Laura Salmela(ed.): The Arctic from Military Viewpoint - A summary of Jacob B0rrensen’s
presentation at the Suomenlinna Seminar in: Salmela(ed.): The Thirteenth Suomenlinna Seminar
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/22d11300462860ce9e58fe0e17b6f8b5/StratL2 46w.pdf?MOD=
AJPERES 2012.05.20.
154 Kálló László-Deák Anita: Az Északi-sark, a versenyfutás kezdete, Felderítő Szemle, X. évfolyam
1-2. szám 43-64.oldal
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részet összes nukleáris meghajtású tengeralattjárójának 67%-ával, valamint a nagy
felszíni hajóegységek 39%-ával rendelkezik

. 1 5 5

Az Északi Flotta fontosabb támaszpontjai Szeveromorszk, Szeverodvinszk,
Gremiha, Nerpicsa, Jagyelnaja és Olenyegorszk

. 1 5 6

'
157
3. számú térkép: Az Északi Flotta bázisai

A flotta légiereje jelentős mértékben csökkent az elmúlt 10-15 évben, de még
továbbra is a haditengerészet legerősebb repülőcsoportosításával rendelkezik. A flotta szárazföldi komponensét a 61. tengerészgyalogos-ezred képezi. 158
A finn biztonság- és védelempolitika szempontjából az Arktisszal kapcsolatos
orosz érdekek és Oroszország megnövekvő érdekérvényesítő képessége már most is,
de a következő évtizedekben is folyamatos kihívást jelent.

155 Kálló László: Az orosz haditengerészet helyzete és kilátásai kézirat 2010. 19. oldal
156 i.m. 20.oldal
157 Forrás: http://www.astrosol.ch/images/northernfleetmap.ipg 2012.02.18.
158 Kálló László: Az orosz haditengerészet helyzete és kilátásai kézirat 2010 20. oldal
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Finnországnak már van tapasztalata, hogy a szomszédos nagyhatalom nem tű
ri a kisállamok felöl érkező vélt vagy valós fenyegetést. Az orosz geopolitikai és
katonai gondolkodásban továbbra is benne van, hogy az ország nyugati határa, mint
egy sugárút vezet az északi katonai körzeteihez. Ezért Finnország biztonságának
fenntartásához mindenképpen szükséges, hogy hiteles politikát és párbeszédet épít
sen ki Oroszországgal és elkerülje, hogy gazdasági vagy politikai nyomást gyakorol
jon rá.
Finnországnak nincsen kijárata az északi vizekre, azonban a jelenlegi külpoli
tika már határozott célokat fogalmaz meg a tengeri szállítási útvonalak használata és
a természeti erőforrások kiaknázása kérdésében. Az ország rendelkezik az Északi
sark Tanács által elfogadott stratégiával, amely lehetőségként jelöli meg az Arktiszt,
mint jelentős gazdasági potenciállal rendelkező térséget, ahol a tengeri szállítás és a
természeti erőforrások kiaknázása lehetőséget teremt a finn szakértelem felhasználá
sára

. 1 5 9

További kulcsfontosságú tényezőként jelöli meg a közlekedés javítását, a

kommunikáció és a logisztikai kapcsolatok fejlesztését és a határátlépés lehetőségé
nek megkönnyítését. A finn sarkvidéki politika kihasználja az összes olyan együtt
működési struktúrát, amely a regionális politika fejlődését elősegíti. Finnország
együttműködik az Európai Unióval az északi regionális politika fejlesztésében. Min
dezek a stratégiai célok éles ellentétben állnak az orosz nagyhatalmi érdekekkel. A
finn-orosz kapcsolatok szempontjából a finn Északi-sark stratégiában foglalt elvek
komoly ellenérzéseket váltanak ki, bár ezek a hivatalos politikai kommunikációban
nem minden esetben jelennek meg.

4.4

A Balti-tengeri régió a finn-orosz kapcsolatok szempont
jából
Finnország számára Oroszország Baltikummal kapcsolatos politikája is kihí

vást jelent. Oroszország a hidegháború végén bekövetkezett változások miatt elvesz
tette politikai és katonai pozíciónak jelentős részét a térségben. Az orosz külpolitika
célul tűzte ki ezeknek a kapcsolatoknak a helyreállítását, mivel az 1990-es évek ele
jén a gazdasági válság miatt a Balti-tengeri Flotta elvesztette képességeinek jelentős
159 Prime Minister’s Office: Finland’s strategy for the Artic region Helsinki, Prime Minister’s
Publication,

8/2010

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=63216&GUID=fC92863F7-

1188-4975-9CC8-34EA16C26D07} 2011.03.02.
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részét, politikailag pedig a balti államok területét és Lengyelország feletti befolyását,
gazdaságilag pedig a közvetlen irányítást a kereskedelmi útvonalak ellenőrzése felett.
A térség egykori katonai nagyhatalma kis játékossá vált a régióban, ezzel is utat adva
a NATO és az EU expanziójának. Ugyanakkor mára az orosz külpolitika célul tűzte
ki a korábbi balti-tengeri pozícióinak visszaszerzését. A balti államok NATO-taggá
válásával egyidőben kezdődött az orosz gazdaság kilábalása a válságból és ekkorra
tehető a hadsereget érintő reformtervek megjelenése is.
Oroszország a válságból történő kilábalásával egyidőben egyre magabizto
sabb politikát folytatott és igyekezett a térséggel fenntartott aszimmetrikus gazdasági
kapcsolatai révén befolyást szerezni a térségben.
Finn szempontból az orosz gazdasági terjeszkedés - főként a faiparban - a
finn-orosz határ mentén, illetve a különböző ingatlanvásárlások a határ menti váro
sokban jelent kihívást. Finnországban a külföldiek gazdaságba történő befektetését és
ingatlanvásárlását nem tiltja törvény. Biztonsági szempontok alapján mérlegelve
azonban az életvitelszerűen ott tartózkodó orosz anyanyelvű kisebbség száma növe
kedést mutat.
A katonai szempontokat mérlegelve finn szempontból komoly kihívást jelent
az orosz Észak-nyugati Katonai Körzet létrehozása. A körzetet a korábbi Leningrádi
Katonai Körzet, a Moszkvai Katonai Körzet és Kalinyingrád helyőrség egyesítésével
jött létre. Az orosz katonai reform következtében a Balti- tengeri Flotta és az Északi
Flotta egyetlen parancsnokság alatt egyesült Szent-Péterváron. A katonai reform sze
rint a cél: az új, egységes területen kihasználni a stratégiai fegyverek jelentette elő
nyöket, és növelni a Balti Flotta harckészültségét. További problémákat okoz finn
szempontból, hogy az Amerikai Egyesült Államok rakétatelepítési terveire válaszul
Oroszország „Iskander” rakétákat telepített Lugába és ezek a rakétarendszerek be
vethetők Kalinyingrádban is
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Finnország biztonsága szempontjából az „Iskander”

rakéták települési helye aggodalomra ad okot, hiszen hivatalosan a rakéta maximális
hatótávolsága 450 km, azonban a robbanófej súlyától függően elérheti a 700 km-t
is

. 161

A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy Finnország területét elérhetik a balliszti

160 Ria Novoszti: Western military district gets first Iskander tactical missile system
http://en.ria.ru/military news/20101214/161766995.html 2011.10.20.
161 Iskander SS-26 http://www.military-today.com/missiles/iskander.htm 2011.10.20.
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kus rakéták, amennyiben pedig Kalinyingrádban kerülnek bevetésre, akkor elérhetik
Lengyelországot és veszélyeztethetik Németországot is.
Finn szempontból felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi orosz nagyhatalmi poli
tika és az orosz stratégiai célok mellett milyen fegyveres erőre van szüksége az or
szágnak. A globális geopolitikai változások és a gazdasági világválság hatására az
európai államok és a NATO-tagállamok is csökkentették védelmi kiadásaikat. Oro
szország pedig jelentősen növelte ilyen irányú kiadásait és növelte katonai potenciál
ját is. Finnország, mint katonailag elnemkötelezett állam nem számíthat a NATOtagállamok egységes támogatására, mert a NATO-tagállamok egyénileg döntenek
fegyveres erőik felhasználásáról. Azonkívül - az Amerikai Egyesült Államok kivéte
lével - a legtöbb szövetséges állam katonai képessége igen korlátozott. Finnország az
Európai Unió tagállamaitól is csak korlátozott segítséget remélhet, mert bár a közös
kül- és biztonságpolitika megteremtette az EU védelmi képességeit és a tagállamok
jóváhagyták a szolidaritási záradékot, továbbra sem létezik önálló katonai struktúra
az EU-ban. Az EU képes reagálni a súlyos biztonsági és politikai válságokra, azon
ban egy háborút már nem lenne képes megvívni. Finnország elkötelezte magát az EU
védelmi képességeinek fejlesztése mellett, ugyanakkor egy nagyhatalommal vívott
háború esetén valószínűleg nem kapna megfelelő segítséget. A 2009-ben kiadott Fe
hér Könyv már azt mondja, hogy napirenden van az ország NATO-tagsága, ugya
nakkor Finnországnak szüksége van a saját forrásainak felhasználására, és nem sza
bad alábecsülni a nemzetközi partnerekkel az együttműködést
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A Finn Védelmi Erőnek biztosítania kell az ország területi épségét. Egy na
gyon szoros nemzetközi együttműködésben lehetséges lenne csökkenteni a védelmi
erők létszámát, azzal a kitétellel, hogy békeidőben a szárazföldi hadsereg létszáma az
egyik legkisebb lehetne Európában. Azonban ez az alternatíva szükségessé teszi a
hivatásos hadsereg létrehozását (ez főként szárazföldi egységekből állna), amelynek
gazdasági alapja jelenleg nem áll rendelkezésre. Egy professzionális hadsereg nem
lenne elég vonzó a fiatalok között (az alacsony fizetés és egyéb juttatások miatt),
ugyanakkor a jelenlegi rendszerben a tartalékosok sokoldalú készségekkel rendel
keznek, amelyek hasznosak a különböző válságkezelési műveletek végrehajtása
162 Finnish Security and Defence Policy 2009.
http://vnk.fi/iulkaisukansio/2009/i11-turvallisuus-j 12-sakerhets-j13-finnish/pdf/en.pdf 2008.03.02.
Fordítás a szerzőtől.
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szempontjából. Amennyiben a jelenlegi sorozott hadsereg fennmarad hosszú távon,
akkor szükségessé válik az erők költséghatékony átcsoportosítása. Jelenleg az általá
nos hadkötelezettség fenntartása a tartalékos állomány kiképzésének leghatékonyabb
módja. Ehhez hozzájárul, hogy a felmérések szerint magas a védelmi feladatokban
részt venni akaró személyek száma

. 1 6 3

További előnyt jelent, hogy a civil társadalom

egy veszélyhelyzetben vagy egy háborús esemény következtében gyorsan mozgósít
ható és eszközökkel (motoros szánok, egyéb járművek) is segíti a védekezést. Ugya
nakkor továbbra is kérdés, hogy egy lassan elöregedő társadalom meddig tudja fenn
tartani a sorozott hadseregét és mikor kell részben vagy egészben áttérni a professzi
onális haderőre és milyen high-tech eszközök kellenek mindehhez.
A finn biztonság- és védelempolitika ezekre a kérdésekre még nem adott egy
értelmű választ, ugyanakkor az orosz katonai potenciál növelése az országgal szom
szédos területeken valószínűleg elősegíti az ország lehetséges katonai szövetségesi
státuszáról és a haderő további fejlesztési irányáról szóló szakmai és társadalmi vitá
kat.

4.5

A finn-orosz határkérdés problémái
A hidegháború befejeződése és a nemzetközi politikai rend átalakulása új

kontextusba helyezett számos biztonsági kérdést. Finnország szempontjából a finn
orosz határszakasz helyzetének változása egy ilyen, biztonság- és védelempolitikai
szempontból fontos kérdés.
A finn-orosz határral kapcsolatos kérdések történelmi okokból terheltek az
úgynevezett „karjalai kérdéssel”, amely időről-időre felszínre kerül. A területet Fin
nország a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződéssel engedte át a Szovjetunió
nak. A vita, amelynek témája Finnország és az elcsatolt területek közötti kapcsolatok
voltak - a hidegháború ideje alatt a zárt határ miatt - először csak az 1960-as évek
ben kapott nyilvánosságot. A finn és orosz vezetők a kérdést nem tudták véglegesen
lezárni. Finnország a hidegháború ideje alatt egyszer sem folytatott nyílt politikai

163 ABDI Survey
2011.12.20.

2008

http://www.defmin.fi/files/1322/raportti in english 08 nettiversio.pdf
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vitát a „karjalai kérdésről”, azonban az ország 1975-ben aláírta az EBEÉ alapító ok
iratát, amely elítélte a revizionista területi politikát Európában

. 1 6 4

A hidegháború lezárása után azonban változott a helyzet és már számos civil
szervezet foglalkozik a kérdéssel Finnországban. A kárpótlásként kapott területeken
a szovjet rendszer nevében, civil személyek sérelmére elkövetett bűntetteket és a
kitelepítéseket az orosz hivatalos politika is elítéli. Általánosságban a finn civil tár
sadalom támogatta a karéliai kérdés megoldását, ám azokat a szélsőséges megoldá
sokat, amelyek a kitelepítettek visszatérését javasolták, elutasította. A vita azonban a
civil társadalomban továbbra is létezik, ám Finnország tartózkodik attól, hogy ezt a
kérdést a hivatalos állami politika szintjére emelje, illetve csak annyiban teszi ezt
meg, hogy a kárpótlásról az orosz fél kész legyen tárgyalni. A kérdésről Oroszország
véleménye az 1990-es évek elején keveset változott és ez valószínűleg a megválto
zott geostratégiai helyzettel magyarázható. A változás először Putyin elnöksége alatt
következett be. Putyin egy interjúban azt mondta, hogy a vita a határkérdésről veszé
lyezteti a két állam kapcsolatát, valamint a változó határok nem a probléma megoldá
sának módja
szág

. 1 6 5

Ugyanakkor maga a Karéliai Köztársaság, amely egyike Oroszor

köztársaságának, maga is törekedett a teljeskörű autonómia megvalósítására.

2 1

Ennek egyik megnyilvánulása volt, hogy az 1990-es években egyre aktívabb kapcso
latokat alakított ki a szomszédos Finnországgal és számos regionális megállapodást
is kötött Észak-Európában

. 1 6 6

A Karéliai Köztársaság is elsődleges jelentőséget tulajdonít a határokon át
nyúló együttműködéseknek, azonban az 1990-es évek elején megfogalmazódott a
karéliai vezetésben is, hogy az átengedett területek legyenek Finnország autonóm
területei

. 1 6 7

Továbbá az 1998-as válság hatására bekövetkező politikai-gazdasági

164 Sergei Prozorov: Border Regions and politics of EU-Russia relations, The role of the EU in
tempering and producing border conflict, Working Paper Series in EU Border Conflicts Studies,
Dannish Institute of International Studies, 2004. 3. oldal
http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/governmentsociety/polsis/research/eu-border-conflict/wp03-border-regions-the-politics-of-EU.pdf 2010.10.20.
165 Ilkka Ahtiainen: The never-ending Karelia Question
http://www2.hs.fi/english/archive/news.asp?id=20000718xx17 2009.06.03.
166 Karéliai Köztársaság tagja a Barents-Artic-Euro régiónak.
167 Oleg B. Aleksandrov: Role of the Republic of Karelia in Russia’s Foreign and Security Policy
Eldgenössische Technise Hochschule Zürick, 2001. Working Paper No.5.22-26. oldal
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problémák jelentkezésékor bukkantak fel ezek az elméletek. Finnországban a szélső
ségesek szintén átvették ezeket a nézeteket. Katanandov, a Karéliai Köztársaság el
nöke tagadta ezeket a nézeteket, ugyanakkor hiányolta a megfelelő hivatalos finn
válaszreakciókat

. 1 6 8

Finn szempontból a biztonsági percepciók nagyban befolyásolják a finn-orosz
határmenti együttműködéseket. Arról már korábban írtam, hogy Oroszország milyen
geopolitikai nézőpontból tekint Finnországra.
Oroszország jelenleg a jószomszédi viszony alapján igyekszik különválaszta
ni a kérdésben a nacionalista megnyilvánulásokat és a hivatalos kormányzati állás
pontot. Finnország pedig igyekszik meggyőzni a szomszédos nagyhatalmat, hogy a
két álláspontot nem szabad összekeverni, és egyben hangoztatja, hogy a regionális
együttműködés legnagyobb akadályát jelentik az ilyen típusú nyilatkozatok.
A finn szempontok érvényesítését azonban az EU-tagsága is befolyásolja, hi
szen a finn-orosz határ egyben az EU külső határa is. A schengeni övezet létrejötté
vel a határátlépés feltételei orosz oldalról megváltoztak. Az orosz állampolgároknak
szükségük van vízumra a schengeni övezet oroszágaiba való belépéshez. A rendszer
szigorúsága messze meghaladja a bilaterális vízum szintjét. Finn szempontból ez a
kialakított határmenti együttműködések miatt fontos, másrészt ez a rendszer „kire
keszti” Oroszországot Európából. Ugyanakkor a határ menti régiók fejlődése egyre
inkább tágítja a nemzetállami kereteket, amelyek akár egy új identitás vagy a nemzeti
szeparatizmus megjelenéséhez vezethetnek. A problémákat ebben a tekintetben a
fejlődés és ahogy Huntington fogalmaz: a civilizációk közötti konfliktus fogja okoz
ni
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Finnország álláspontja a vízummentességről a schengeni övezethez csatlako
zás dátumától (1996) kezdve rendkívül visszafogott és óvatos volt. Az elmúlt másfél
évtizedben a finn-orosz határon folyamatosan nőtt a vízummal beutazó orosz állam
polgárok száma. Bár Finnországot tartották számon európai összevetésben a vízum
kényszer eltörlésének legnagyobb ellenzőjeként, mégis az ország adja ki a legtöbb
168 Oleg B. Aleksandrov: Role of the Republic of Karelia in Russia’s Foreign and Security Policy
Eidgenössische Technise Hochschule Zürick, 2001, Working Paper No.5.22-26. oldal
169 Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása Európa Könyvkiadó,
Budapest, 2006. 13. oldal
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vízumot Oroszországban.

170

A vízumkényszer feloldásáról lassan változott a vélemé

nye a vezető finn politikai rétegnek és Alexander Stubb, finn külügyminiszter 2008ban az EU külügyminiszteri találkozón úgy nyilatkozott, hogy az EU számára az
Oroszországnak adandó vízummentesség kedvező lehetne, Oroszországban pedig
171
elősegítené a demokrácia fejlődését.
Finn szempontból a vízumkényszer mellett a közös határszakasz legnagyobb
problémája az intézményesült korrupció. A legtöbb korrupciós jelenséget a határ
orosz oldalán tapasztalták, főként a közúti szállítással és az engedélyezési eljárások
kal kapcsolatban. Az elmúlt időszakban néhány kérdőíves felmérés készült a tapasz
talatokról, azonban az eredmények azt mutatják, hogy a határ finn oldalán is megje
lent ez a tevékenység. Bár Finnországot általában korrupciómentes területként tartják
számon, de a finn köztisztviselők elismerik, hogy ez nem biztos, hogy teljesen így
van. A finn-orosz határon megjelenő korrupciót a két ország közös programokkal
próbálja meg visszaszorítani.
Mint a fentiekből is látható a kisállam-nagyhatalom kontextusában sem telje
sen problémamentes biztonsági szempontokból a finn-orosz kapcsolat. Azonban az
általam kiemelt részekből is kitűnik, hogy pragmatikus, hosszú távú, nemzeti kon
szenzuson alapuló politikával sikeres kapcsolatokat lehet kiépíteni Európa perifériá
ján is. Úgy gondolom, hogy Finnország szempontjából a hiteles védelmi képesség
biztonsági deficit nélküli fenntartása mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a térség
ben megváltozó geostratégiai viszonyok között jelenlegi pozícióit meg tudja tartani.
Finnország biztonsági prioritásait figyelembe véve számos nemcsak a katonai, ha
nem számos más kérdést is ki kell emelni, amelyekre a következő alfejezetben fogok
kitérni.

170 One third of all Schengen-visas are issued by Finland
http://barentsobserver.com/en/borders/2012/12/one-third-all-schengen-visas-are-issued-finland-05-12
2012.12.20.
171 Stubb: Visa-free travel in a few years http://barentsobserver.com/en/sections/utgpkt-regions/stubbvisa-free-travel-few-years 2011.05.06.
118

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

4.6

Finnország és Oroszország bilaterális kapcsolatai

A hivatalos finn kormányprogram célul tűzte ki az Oroszországgal fennálló
kétoldalú kapcsolatok bővítését. Finnország aktívan részt vesz az Európai Unió Oro
szországgal kapcsolatos politikájának fejlesztésében, és támogatja azokat az erőfeszí
téséket, amelyeknek a célja, hogy Oroszország sikeresen csatlakozzon a nemzetközi
szerződésekhez és egyezményekhez. Finnország elősegíti a kölcsönösség elve alap
ján a személyek közötti mobilitást a két ország között, továbbá támogatja a vízum
kényszer megszüntetését is. Finnország tovább szeretné erősíteni a civil szervezetek
szerepét, és ezért támogatja a Cselekvési Tervben meghatározott projektek végrehaj
tását. Finn szempontból kiemelkedően fontos a határ orosz oldalán levő területekkel
a gazdasági kapcsolatok további fejlesztése, a környezetvédelem és a nukleáris biz172
tonság javítása, valamint a fertőző betegségek megelőzése.
Finnország számára európai uniós tagságának kezdetétől az Oroszországgal
fenntartott kétoldalú kapcsolataiban mindenhol megjelenik az EU érdekeinek a kép
viselete is. Finnország az EU-Oroszország kapcsolatok építésében aktív és elfogadó
egyszerre. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, amelyek számára kiemelt jelen
tőséggel rendelkeznek, vagy nemzeti érdekei megkívánják, hogy előtérbe kerüljenek
(akár EU szintű politikává váljon), ott nagyon aktív szerepet vállal, ugyanakkor azo
kon a területeken, amelyek „csak” másodlagosak a finnek szempontjából, ugyanak
kor támogatásuk hiánya megnehezíti az EU-Oroszország kapcsolatokat, rendkívül
elfogadóak. Finnország bilaterális kapcsolatainak pragmatizmusa Oroszországgal
döntően gazdasági és környezeti szempontok alapján érvényesül.

4.6.1 A finn-orosz határmenti együttműködés
A határ lehet egy akadály, de lehet egy átjáró, egy lehetőség is. A jelenlegi ál
lamhatárok az I. világháború következtében a multinacionális birodalmak felbomlása
után a nemzetállamok kialakulásával jöttek létre.
A hidegháború után új államok jöttek létre és új határok alakultak ki, ma na
gyon kevés állam van, amelynek határai az elmúlt évszázad folyamán nem változtak
172 Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’s Gorvernment, Prime Minister Office, 2011
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohielma/pdf/en334743.pdf 2011.09.15.
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meg. A határok számos esetben védelmet jelentettek, ugyanakkor számos esetben
elválasztották az embereket és kapcsolatokat téptek szét. A határmenti együttműkö
dés egy lehetőség arra, hogy folyamatos fejlődést biztosítson a határ mindkét oldalán.
Ez különösen akkor válik nagy jelentőségűvé, ha a határ egyben az Európai Unió
külső határa. Az EU és a tagállamok elsődleges érdeke a regionális fejlesztések elő
segítése. Ugyanakkor ezek a fejlesztések segítenek jobb kapcsolatokat kialakítani a
résztevő államok között, a határmenti együttműködések pedig elősegítik a stabilitás
és a biztonság fenntartását az EU külső határainál. A határon átnyúló együttműködé
sek segítik az emberek és a helyi közösségek közötti kapcsolatok kialakítását, vala
mint segítséget nyújtanak a határ menti régiók identitásának fenntartásában. Az eu
rópai integráció nagyrészt megszüntette a határokat az EU-tagállamok között, külö
nösen igaz ez a schengeni határövezeti rendszer létrejöttére. A schengeni térség meg
teremtésével az EU-tagállamok közötti közlekedés, kereskedelem könnyebbé vált,
ugyanakkor a külső határokon megnehezítette az átjárást. A határokon átnyúló
együttműködés egyesíti ezeket a régiókat. Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ezeknek
a periférián elhelyezkedő területeknek a fejlesztése nem megy könnyen, hiszen adott
esetben történelmi sérelmek vagy biztonsági okok választják el ezeket a területeket
egymástól.
A finn biztonság- és védelempolitikai stratégia azt írja az országgal szomszé
dos területek biztonságáról, hogy Finnország számára az Európai Unióval, Oroszországgal és a NATO-val összefüggő események jelentik a biztonsági kockázatokat. 173
A dokumentum arra is kitér, hogy a térségben a háborús fenyegetettség nem jelenik
meg, azonban az új típusú biztonsági kihívások megjelenésére számítani kell. A koc
kázatok és veszélyek közül olyan, elsősorban a környezetbiztonsággal összefüggő
veszélyeket említ, mint például a hajózás növekedésével összefüggésben jelentkező
környezetszennyezést. Megemlíti a dokumentum a nemzetközi szervezett bűnözést, a
kábítószer- és az ember-kereskedelmet és a fertőző betegségek megjelenését. Ezzel
összefüggésben Finnország számára egyre fontosabbá válik a hazai és a nemzetközi
együttműködés a különböző hatóságok és civil szervezetek között. A finn-orosz
határmenti együttműködésről szóló megállapodást 1992-ben írták alá. A finn-orosz
173 Finnish Security and Defence Policy 2009.
http://vnk.fi/iulkaisukansio/2009/i11-turvallisuus-j 12-sakerhets-i13-finnish/pdf/en.pdf 2008.03.02.
Fordítás a szerzőtől.
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együttműködés szolgált példaként az EU által kialakított, határokon átnyúló fejlesz
tések kidolgozásához. Miután Finnország csatlakozott az Európai Unióhoz, a finn és
orosz régiókat az EU INTERREG alapjából finanszírozzák. A sikeres programoknak
köszönhetően a partnerség a komparatív előnyök alapján fejlődött. A határmenti ré
giók kiterjedt együttműködéseket hoztak létre, amelyek alapján közös stratégiákat
lehetett kidolgozni.

4.6.2

A finn-orosz gazdasági kapcsolatok

Finnország és Oroszország (és a Szovjetunió) számos gazdasági és kereske
delmi kapcsolatot alakított ki az elmúlt évszázadban. A XIX. század végén és a XX.
század elején, amikor a Finn Nagyhercegség Oroszország autonóm területe volt, a
finn külkereskedelem mintegy 40%-a áramlott Oroszországba. 174 Ebben az időszak
ban Finnország legnagyobb kereskedelmi partnere volt Oroszország, amely főként
papír- és gépipari termékeket exportált. Finnország függetlenné válásával a kereske
delmi kapcsolatok megtorpantak, és a két világháború között jelentősen visszaestek.
A II. világháború után Finnországnak jóvátételt kellett fizetni a Szovjetunió
nak. 1952-re az ország kifizette a háborús jóvátételt és fejlődni kezdtek a kétoldalú
gazdasági kapcsolatok. A finn export jelentős részét tették ki az erdei termékek, a
hajók és a papíráruk. A Szovjetunióból érkező import nagy részét főként a fémek és
az energia-ipari anyagok alkották. Az 1970-es években az import körülbelül egyharmadát a nyersolaj tette ki. Ez a szám az 1980-as évekre már 50% körüli volt. A hi
degháború idején a kereskedelemi és az egyéb gazdasági együttműködéseknek kö
szönhetően az 50 legnagyobb finn vállalat kereskedelmi tevékenységének 80%-át
175
már a Szovjetunióval bonyolította le. A profit meghaladta a más piacokon elérhető
mértékét és a nehezen értékesíthető áruk is piacot találtak.
Finnország a hidegháború idején jelentős szerepet játszott a nyugati technoló
gia Szovjetunióba juttatásában.

174 Simon-Erik Ollus-Heli Simola: Russia in the Finnish Economy SITRA report, 2006. 15. oldal
http://www.sitra.fi/iulkaisut/Raportti66.pdf?download=Lataa+pdf 2010.03.12.
175 i.m. 20. oldal
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A hidegháború végén a Szovjetunió megszűnése Finnországnak komoly ne
hézségeket okozott. Megszűnt a kétoldalú kapcsolatrendszer alapját jelentő egyez
ményrendszer, amelynek következtében a finn kivitel körülbelül egyharmadára esett
vissza. Finn szempontból ez drámai fordulatot jelentett, hiszen az ország recesszióba
zuhant és a GDP több mint 10%-kal esett vissza
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nemcsak a Szovjetunió megszűnése és a helyébe lépő Oroszország volt az oka, ha
nem az is, hogy az 1980-as évek végére kialakult egy aszimmetrikus gazdasági fejlő
dés. A finn gazdaságban számos olyan szektor létezett, amelynek az ország talpra
állásához teljes szerkezetátalakításon kellett átmennie. A Szovjetunió helyébe lépő
Oroszország gyorsan vette át a kereskedelmi partner szerepét, azonban a külkereskedelem aránya az 1990-es években mindösszesen 3% körül alakult. 177 Ebben az idő
szakban is a finn külkereskedelem leginkább nyersanyagokat importált Oroszország
ból. Az 1990-es évtized a finn-orosz gazdasági kapcsolatok szempontjából az átérté
kelésről és az új alapokra helyezésről szólt.
Az 1998-as orosz recesszió leértékelte a rubelt és csökkent az ország megbíz
hatósági mutatója is, mert a szovjet korszakból örökölt hatalmas kereskedelmi adós
ság nehézkessé tette az együttműködést. Ebben az időszakban a finn vállalatok az
orosz üzleti környezet bonyolultsága és részbeni elmaradottsága miatt szinte nem is
beruháztak. Azok a vállalatok, amelyek mégis befektettek leginkább északnyugatOroszországban hoztak létre üzemeket. Az 1990-es évtized finn beruházásainak je 
lentős része inkább faipari és a hozzákapcsolódó tevékenységekbe, valamint a kiske
reskedelembe történt. Bár Finnországban kiemelkedően magas a faipar és a hozzá
kapcsolódó iparágak aránya, a finn vállalkozások mégsem vettek részt az ezen a terü
leten működő orosz vállalatok privatizációjában. Más nemzetiségű vállalkozások
azonban igen, bár vegyes tapasztalatokat szereztek, az eredmény gyakran egy máso
dik körös privatizáció volt, amiben a finn tulajdonú cégek már sikerrel vettek részt.
Miután Oroszország kilábalt a gazdasági válságból és megindult a növekedés,
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok is fejlődésnek indultak. Történelmi szempontok

176 www.stat.fi 2013.01.05.
177 www.stat.fi 2013.01.05.
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alapján értékelve Oroszország harmadszor lett Finnország legnagyobb kereskedelmi
178
partnere.
A finn-orosz kereskedelmi kapcsolatok intézményes kereteit az 1997-ben az
Európai Unió és Oroszország között megkötött Partnerségi és Együttműködési Meg
állapodás szabályozza. A megállapodás kedvezményes bánásmódot biztosít a felek
nek. Finnország számára az orosz piac kiemelkedően fontos, mert nincs még egy
olyan EU-tagállam, amelyiknek ilyen magas lenne az orosz piac aránya. A finn
orosz kereskedelmi kapcsolatokban azonban aszimmetria áll fenn, mert míg Finnor
szág számára Oroszország az első számú kereskedelmi partner, addig export tekinte
tében Finnország csak az első 10-be tudott bekerülni. A finn-orosz kereskedelem a
komparatív előnyök alapján fejlődik. A finn kivitel legnagyobb része gépekből, be
rendezésekből áll és a jelentős a vegyi termékek kivitele is. Az egyik legfontosabb
179
kiviteli termék a mobiltelefon.
Az Oroszországból érkező termékek köre jóval
koncentráltabb, a fő importcikket az energiaipari termékek jelentik, ezen kívül a
nyersanyagok és a feldolgozott termékek aránya éri el a

1 0

%-ot.

A finn-orosz export-szerkezet mindkét oldalon követi az általános kereske
delmi szerkezetet. Finn szempontból nézve a kereskedelmi statisztikákat meg kell
állapítanunk, hogy számos olyan termék is van benne, amelyet Finnországban nem
vagy csak nagyon alacsony volumenben gyártanak. Ennek az a magyarázata, hogy
számos olyan termék is szerepel a finn kiviteli statisztikákban, amely csak tranzitke
reskedelem révén kerül az országba. Ezek között sok olyan termék van, amelyet Fin
nországban csak átcímkéznek és átcsomagolnak. Az Oroszországgal folyó finn ke
reskedelem jellegzetessége, hogy a legnagyobb vállalatoktól a mikrovállalkozásokig
a vállalati szegmens valamennyi szereplője részt vesz benne.
A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok nem problémamentesek. Oroszország
2007-ben exportvámot vetett ki a feldolgozatlan faáru termékekre. Orosz magyarázat
szerint azért, hogy növelje a hazai feldolgozottság fokát és külföldi tőkét vonjon be
az iparágba. Finn érvelés szerint ez azonban nem éri el a kívánt célt, csak kiszorítja a
nyírfát a különböző gyorsan növő fák felhasználásával. Finn szempontból ez azért is
178 Simon-Erik Ollus-Heli Simola: Russia in the Finnish Economy SITRA report, 2006. 24. oldal
http://www.sitra.fi/iulkaisut/Raportti66.pdf?download=Lataa+pdf 2010.03.12.
179 i.m. 28. oldal
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jelentős, mert a finn faipar alapanyagai körülbelül 50%-ban Oroszországból szár
maznak. A kérdés megoldását Finnország az EU elé vitte, mert a kereskedelmi meg180
állapodások kereteit az EU-Oroszország megállapodás adja.
A finn-orosz kereskedelem másik komoly problémája az orosz konténerekre
kivetett adó, amellyel az orosz fél a konténerforgalmat hajókra és vasútra szeretné
terelni. Finnország ezzel szemben a tranzitforgalmat a környező tengereken korlá
tozni szeretné, környezetvédelmi okokra hivatkozva. További problémaként jelenik
meg az illegális kereskedelem. Ennek mértéke a tükörstatisztikákban jól nyomon
követhető, és a vámhatóságok jól ismerik a fekete és szürke technikákat, azonban
úgy gondolják, hogy nem kifejezetten finn problémáról van szó. Az illegális keres
kedelem csökkentése EU-s probléma és kezelése, valamint megoldása is EU-szintű
181
beavatkozást igényel.
Jelenleg az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat a turizmus. Az
orosz turisták száma az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott. Évente öt
millió turista érkezik Finnországba, ebből minden harmadik orosz ajkú. Az orosz
turisták számos szolgáltatást vesznek igénybe és általában ugyanazok a csoportok
évente többször rövid időre érkeznek az országba. A határ mentén jelentős a bevásár
ló turizmus is. Az orosz turisták gyakran használják Finnországot belépő kapuként a
schengeni övezetbe. Ennek egyik oka az, hogy Finnország könnyített vízumfeltétele
ket biztosít a határ menti régiók polgárainak. Az elmúlt években jelentősen nőtt az
üzleti célú beutazások száma is.
Finn vélemény szerint a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok dinamikusan
fejlődtek a két ország között. Becslések szerint a finn befektetők hozzávetőlegesen
2.000.000.000 euró értékben hoztak létre új beruházásokat Oroszországban. A ver
senyképes finn vállalkozások közül egyre több érdeklődik az orosz piaci lehetőségekről. 182 Ugyanakkor Oroszországban van egy általánosan elfogadott vélemény,

180 Simon-Erik Ollus-Heli Simola: Russia in the Finnish Economy SITRA report, 2006. 29. oldal
http://www.sitra.fi/iulkaisut/Raportti66.pdf?download=Lataa+pdf 2010.03.12.
181 i.m. 38-46. oldal
182 H a ^ e ^ a CopoKHHa: P occhh - Ham Ba*HenmHH ^KOHOMHHecKHH napraep
http://www.rg.ru/2007/04/25/xeleniys.html 2012.11.12.
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amely szerint a finnországi beruházók érdeklődése csökkent Oroszország északnyu
gati régiója iránt. Finnország igyekszik eloszlatni ezt az orosz aggályt, ennek jeleként
a regionális együttműködés keretein belül számos új beruházást valósított meg. Az
orosz felvetésnek az is ellentmond, hogy az orosz piacra belépni készülő finn cégek
először Szentpéterváron nyitnak irodát vagy alakítanak ki telephelyet. Mindezek
mellett Finnország hivatalos kommunikációjában is rendszeresen megerősíti, hogy
kiemelt jelentőséget tulajdonít a kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak.

4.6.3 A finn-orosz környezetvédelmi együttműködés
A szakértők egyre nagyobb aggodalommal emlegetik a környezeti biztonsá
got, az ökológiai környezet károsodása következtében fellépő fenyegetettséget.
„Nyomon követhető, hogy az első aggódó tudományos jelzéseket miként követték a
gazdaság és a politika szférájában megjelenő híradások természeti örökségünk ve
szélyeztetéséről, a gazdasági fejlődés alapjául szolgáló természeti erőforrások beszű
küléséről, ezek hozzáférhetőségének nehezedéséről, minőségi degradációjáról, sőt
egyes országok szuverenitását sértő, környezetbiztonságát csökkentő kedvezőtlen
183
környezeti hatásokról.” A környezeti kérdések napirendre tűzése a regionális a
szubregionális és a bilaterális szinteket sem kerülte el.
A finn-orosz hivatalos tudományos-technikai megállapodás már 1955-ben lét
rejött, azonban környezetvédelmi feladatokkal csak az 1970-es években bővítették ki.
1985-ben jött létre Finnország és a Szovjetunió közötti első környezetvédelmi megál
lapodás, amelyben a finn Környezetvédelmi Minisztérium és az orosz Hidrometeorológiai és Környezetvédelmi Bizottság vett részt. 184
Az első, hidegháború utáni környezetvédelmi megállapodást a két ország kö
zött 1992-ben írták alá. A megállapodás alapján létrejött kutatócsoport feltérképezte
a térség veszélyeztetett fajait és elkészítette az első Vörös Könyvet. A megállapodás
alapján jött létre a területen az első „iker” nemzeti park, Kuhmo és Kustamus. Ez az

183 Damjanovich Imre-Radványi Lajos: A Magyar Köztársaság környezeti biztonsága SVKI Kiadó,
Budapest, 1996 2. oldal
184 Forest and Nature in Northwest Russia 2010. 5. oldal
http://www.syke.fi/download/noname/%7BB3AB48A2-4D20-4340-BB17EC4DF094FAAD%7D/56939 2012.05.17.
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az iker park, amelynek alapján létrehozták az orosz területeken megvalósuló nemzeti
parkok hálózatát. 1991-1992-ben létrehozták a Paanajarvi Nemzeti Parkot, amely
szintén egy határon átnyúló természetvédelmi terület. Az orosz kormány a megálla
podásnak köszönhetően létrehozta a Kalevala Nemzeti Parkot, amelynek teljes terü
lete 74 000 hektár.
A kezdetektől számos kutató program foglalkozott a vadon élő rénszarvas
populációk megfigyelésével és életkörülményeinek védelmével. Ezeknek a progra
moknak az volt a célja, hogy a határ két oldalán Kuhmo és Kostamus területeken
átjáró állatoknak a közös védelmét hogyan lehet megvalósítani. 185
Finnország és Oroszország között 1997 óta áll fenn számos környezetvédelmi
program, amelynek jelentős része az északnyugat-oroszországi területeken kerül
megvalósításra. A fejlesztési és együttműködési program több mint 50 alprogramot
tartalmaz, amelyeknek célja a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható erdőgazdál
kodás. A környezetvédelmi együttműködésekben a kormányzati szerveken kívül
számos nem-kormányzati szervezet is részt vesz
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ködés főként a finn-orosz közös határszakaszon levő összefüggő erdőterületeket érin
ti, amely a globális felmelegedés okozta klímaváltozás miatt fokozott veszélynek van
kitéve. A tajga egy részét a területen lápos területek váltják, amelyek számos veszé
lyeztetett madárfajnak adnak otthont. A környezetvédelmi együttműködés kiterjed
azokra a nagyobb, szigetszerűen a tóvidéken álló erdőkre is, amelyek már a betelepü
lő fajok miatt kiemelt védelemre szorulnak. Arhangelszk régióban a bilaterális
együttműködés célja a veszélyeztetett fajok listáján levő fajok megvédése. Ebben a
régióban 17 védett területet és 13 védett körzetet hoztak létre a környezetvédelmi
kutatások és a veszélyeztetett fajok védelmére. 187 A környezetvédelmi együttműkö
dés kiterjed azoknak a természetes élőhelyeknek (nemzeti parkok) a védelmére is,
amelyek a szabadidős tevékenységek (síelés, túrázás) során károsodhatnak. A kör
nyezetvédelmi program továbbá védelembe részesíti a vizes élőhelyeket is, illetve a
jövőben a tundra természetes élőhelyeit is védelemben szeretné részesíteni.
185 i.m. 6. oldal
186 Forest and Nature in Northwest Russia 2012
http://www.syke.fi/download/noname/%7BD4B55A88-5FD4-4E94-9BE968C56522EB3B%7D/56931 2012.05.17.
187 i.m. 5. oldal
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A finn-orosz környezetvédelmi együttműködésnek azért is van jelentősége,
mert Oroszország területének jelentős részét erdős tajga borítja. Az 1990-es évek
után jelentősen romlott a helyezet az erdészeti ágazatban, köszönhetően a jelentős
mértékű erdőtüzeknek, az illegális fakitermelésnek és a rovarkároknak. A kárt szen
vedett erdők szén-dioxid megkötő képessége erősen lecsökkent, helyreállításuk után
azonban a légköri szén-dioxid csökkentésében jelentős szerepet játszanak, ugyanak
kor a területen kialakul egy állandó mikroklíma, amely segíti a természetes környezet
regenerálódását. A környezetvédelmi megállapodás hatással van a globális felmele
gedés okozta éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére is.
A finn-orosz regionális programok hozzájárulnak a sarkköri és sarkkörön túli
területek sérülékeny élővilágának megmentéséhez is. A számos környezetvédelmi
projekt, amely részben európai uniós, részben pedig két ország közös finanszírozásá
ban valósul meg, elősegíti a régió lakosságának környezettudatos oktatását és a fenn
tartható fejlődés alapjainak a megteremtését.

4.7
>

Részkövetkeztetések

Finnország és Oroszország kapcsolatai több mint két évszázadra nyúlnak
vissza. Doktori értekezésemben csak vázoltam a két állam kapcsolatait. Meg
állapítottam, hogy a hidegháború időszaka alatt szerzett tapasztalatok még
mindig élnek az idősebb finn politikus generációban. Ugyanakkor a két álla
mot különleges történelmi és gazdasági kapcsolat is összeköti. A hidegháború
időszaka alatt a világhatalom-kisállam kontextusa, míg a hidegháború után az 1990-es években bekövetkezett változások hatására - új alapokon határoz
ták meg a két állam kapcsolatát. A XX. század utolsó évtizedétől felépülő új
kapcsolatrendszer már figyelembe veszi az önálló Finnország érdekeit. Biz
tonság- és védelempolitikai szempontból a finn-orosz kapcsolatokat a kisál
lam-nagyhatalom kontextusa határozza meg. A finn szempontból értékelve a
két ország kapcsolatát az orosz biztonság- és védelempolitikai érdekek egyre
megjelenése a régióban folyamatosan kihívások elé állítják az országot. Fin
nország történelmi sérelmein túllépve képes volt az elmúlt két évtizedben egy
barátságos, pragmatista politikát kialakítani keleti szomszédjával. E politiká
nak a legfőbb hozadéka, hogy Finnország képes biztonsági percepcióinak
megfelelően alakítani kapcsolatait Oroszországgal.
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>

Finnország és Oroszország kapcsolatrendszere az elmúlt két évtizedben szá
mos sokkhatást élt át, azonban Oroszország hullámzó gazdasági teljesítménye
ellenére sem szakadtak meg. Finnország biztonság- és védelempolitikai
szempontjából a regionális nagyhatalom státuszát újra elfoglaló Oroszország
érdekérvényesítő képességének növekedése és ezzel párhuzamosan az Északi
régióban települt katonai egységek folyamatos fejlesztése kihívást jelent. Vé
leményem szerint az orosz katonai fejlesztések már rövidtávon is felgyorsít
hatják azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítását, amelyeket a kiadott biz
tonság- és védelempolitikai stratégia meghatározott.

>

Finnország és Oroszország szempontjából a régiónak van egy rendkívül fon
tos, gazdasági és katonai szempontból felértékelődő része az Északi-sark ré
gió. A regionális nagyhatalom státuszát elfoglaló Oroszország külpolitikai,
valamint az Északi-sark stratégiájában is számos elérendő célt fogalmazott
meg a régióbeli szerepével, illetve az itt található erőforrásokkal kapcsolat
ban. A két állam Északi-sark stratégiájának összehasonlításakor megállapítot
tam, hogy a régióval kapcsolatban megfogalmazott finn külpolitikai szem
pontok nem egyeztethetők össze Oroszország érdekeivel. Így a két állam kö
zött az elkövetkező időszakban lehetnek olyan, a biztonság- és védelempoli
tika szempontjából fontos kérdések, amelyek megoldásához Finnországnak
igénybe kell vennie az EU segítségét.

>

Finnország biztonság- és védelempolitikájának szempontjából elemeztem a
Balti-tenger régióját is. Megállapítottam, hogy Oroszország itt is meghatáro
zó tényezőként szerepel, hiszen a térségben állomásozik a második legjelentő
sebb haditengerészeti erőcsoportosítása a Balti Flotta, ugyanakkor a térségben
telepítendő amerikai rakétarendszerre válaszul Iskander SS-26 típusú rakétá
kat telepített Lugába. Véleményem szerint a Balti régió stabilitását nagyban
fogja veszélyeztetni hosszú távon a rakétatelepítés, amellyel kapcsolatosan
Finnország nem tud érdemi eredményeket elérni. Valószínűsíteni tudom azt a
tényt, hogy a finn-orosz kapcsolatokat gyengíti, mert Oroszország biztonsági
percepcióban még mindig megjelenik a NATO, mint veszélyforrás.

>

Finnország és Oroszország bilaterális kapcsolatai a mindennapi élet számos
területére kiterjednek. A két állam az elmúlt két évtizedben hozzávetőlegesen
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90 bilaterális megállapodás kötött. A sok kétoldalú kapcsolat közül bizton
ság- és védelempolitika szempontjából általam legfontosabbnak ítélt területe
ket választottam ki. A gazdasági kapcsolatok tanulmányozásakor döbbentem
rá, hogy míg például Magyarország felszámolta gazdasági kapcsolatainak je 
lentős részét, addig Finnország fenntartotta, sőt fejlesztette azokat. Az éghaj
latváltozás tanulmányozása mutatta meg számomra, hogy a finn-orosz kap
csolatokban nemcsak a faipar és a mezőgazdaság szempontjából fontos az er
dőgazdálkodás, hanem Oroszország stratégiai érdeke, hogy az általa birtokolt
erdők fennmaradjanak, mert az általuk kialakított mikroklíma csökkenti az
éghajlatváltozás hatásait. Levontam azt a következtetést, hogy a bilaterális
kapcsolatok fejlesztése - főként a gazdasági és a környezetvédelmi kérdések
körében - hosszú távon hozzájárul az Északi régió stabilitásának és Európa
biztonságának megőrzéséhez. Mindezek alapján úgy ítélem meg, hogy azt a
hipotézisemet is bizonyítottam, amelyben azt feltételeztem, hogy Finnország a
hidegháború lezárását követően minőségében alakította át - már a hideghá
ború időszakában is kivételesnek számító - viszonyát keleti szomszédjával
Oroszországgal.
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5.

Finnország helye es szerepe a skandináv régióban

5.1

A skandináv régió identitása
Skandinávia. A szó hallatán felkapjuk a fejünket, hol is járunk? Európa északi

része, periféria, Rimland vajon melyik fogalom fejezi ki ennek a különleges státuszú
régiónak a helyzetét? Vajon ezekben a fogalmakban hol helyezkedik el Finnország?
Igen, a skandináv országok Nyugat-Európa jelentős részét képezik, Svédország egy
maga területileg közel kétszer akkora, mint Nagy-Britannia. Norvégia szárazföldi
határai 2 500 km hosszúak, az Északi-foktól Oslóig ugyanannyi a távolság, mint Os
lótól Szicíliáig. A skandináv államok a XV. és a XIX. század között Európa legna
gyobb államai közé tartoztak, azonban lakosságuk száma fordítottan arányos a területük nagyságával. 188 A skandináv államokat egyesíti közös történelmük és hasonló
nyelvi kultúrájuk. A skandináv népek politikai, gazdasági és társadalmi fejlődése sok
hasonlóságot mutat egymással. Ugyanakkor ezeket az országokat egyesíti földrajzi
elhelyezkedésük is. Európa észak-nyugati részén terülnek el, a Balti-tenger, az Atlan
ti-óceán és a Jeges-tenger (vagyis ahogy egyes szakirodalmakban szerepel, az Arkti189
szi-óceán) között. A fent említett viszonyok keretet biztosítottak a régió történelmi
és társadalmi fejlődéséhez.
A bevezetőben feltett kérdésre ma sem egyszerű a válasz. A skandináv régió
Európa északnyugati fejlett része, ugyanakkor a kis lakosságszám miatt néhány terü
lete inkább Európa perifériájához tartozik. Geopolitikai szempontból tekintve
Rimland, amely a stratégiai változások miatt egyre inkább felértékelődik. Ugyanak
kor meg kell különböztetni az Északi régió államait
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hiszen a mi, kelet-közép-

európai nézőpontunkból egy homogén államcsoportról beszélünk, ami természetesen
nem igaz, mivel geopolitikailag megkülönböztetjük a nyugati és a keleti skandináv

188 A.SZ. Kan: A skandináv országok története, Kossuth könyvkiadó, Budapest 1976. 7. oldal
189 i.m. 9.oldal
190 Az északi régió országai kifejezést és a skandináv országok kifejezést ebben a dolgozatban meg
egyező tartalommal használom. A szerző megjegyzése.
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államokat

.191

Azonkívül még nem határoztam meg ebben a régióban Finnország he

lyét.
Finnország helyzete és történelmi fejlődése eltér a régió többi országáétól.
Míg a skandináv államok közül Dánia és Svédország önálló államként létezett, Nor
végia 1905-ben, míg Finnország 1917-ben nyerte el függetlenségét. A hidegháború
évei alatt Finnország a Szovjetunióval megkötött Barátsági, Együttműködési és Köl
csönös Segítségnyújtási Egyezmény külpolitikára vonatkozó pontjai miatt nem volt
teljesen független. Ugyanakkor kulturális tekintetben is eltér a fejlődése, hiszen a
finn nyelv a finnugor nyelvcsaládhoz (legközelebbi rokonai az észt és a magyar), míg
a többi északi nyelv a germán nyelvcsalád skandináv ágához tartozik. Dolgozatom
korábbi fejezetében már bizonyítottam, hogy Finnország számára mennyire fontos
volt a nyugati integráció, hiszen csak így kerülhette el az ország azt, hogy Európa
perifériája legyen. Igen, geopolitikailag egyben Finnország Rimland is, történelmi és
kulturális kötődéseivel a kontinentális Európához. Elhelyezkedését tekintve északi,
azonban kulturális szempontból nem skandináv ország.
Ahogy a fentiekből is kitűnik a skandináv régió államai

192

egy nagyon sajátos

helyzetű, történelmileg és politikailag részben hasonló fejlődési utat követő, ugya
nakkor a hidegháború után fokozottan egymáshoz közeledő politikai és társadalmi
berendezkedésű országcsoport. A skandináv régió államai stabil polgári demokráci
ák, melyeknek sok hasonló törvényük és egyforma szokásuk van. Ezek a közös jel
lemzők teremtették meg az Északi Tanács létrehozásának a lehetőségét, amely az
északi országok regionális együttműködésének kormányközi szintje.
Az Európai Unióban a korábbi a földrajzi fogalom, a régió, egyre inkább a
politikai dimenzióval bővült és létrejött a regionalizmus. Heininen szerint: „a mai
Európában leginkább magától értetődő, hogy befolyásolja a nemzetközi kapcsolato
kat és a nemzeti politikákat azáltal, hogy kapcsolatokat hoz létre a kisebb területeket
191 Geopolitikai különbséget lehet tenni egyrészről a „nyugati” és „keleti” skandináv országok között,
ahol a nyugati országok számára egyértelműen az atlanti szövetség, míg a keleti területeken a Balti
tenger melletti országok a fontosabbak. További különbség a skandináv országok földrajzi elhelyez
kedése, pl. a kontinentális Dánia vagy Finnország helyzete, illetve hogy van-e határa Oroszországgal,
és ha igen, mekkora. A szerző megjegyzése
192 A skandináv régió államai: Norvégia, Svédország, Finnország, Izland, Dánia és a hozzájuk tartozó
autonóm területek: Svalbard-szigetek, Jan Mayen-sziget, Feröer-szigetek, Grönland
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és a globalizálódó világ között. Az új regionalizmus egyben határon átnyúló együtt
működéseket és régió-építési folyamatokat jelent, amelyek létrehozzák a nemzetközi
régiókat, amelynek az alapja a földrajzi egység. ”193

5.2 A skandináv államok regionális együttműködése
A skandináv államok kooperációja a legrégebbi és a legkiterjedtebb regionális
együttműködés a világon. A politikai együttműködés a közös értékeken és kompe
tenciákon alapul és elérendő célként tűzte ki a dinamikus fejlődés, valamint a ver
senyképesség növelését. Ennek érdekében a skandináv államok számos területen
működnek együtt. A köztük kialakított kooperáció legfontosabb regionális parla
mentközi testülete az Északi Tanács, melyet a négy skandináv állam (Norvégia, Izland, Dánia, Svédország) és a hozzájuk tartozó autonóm területek alapítottak 1952ben. Finnország 1955-ben csatlakozott a szervezethez. Az Északi Tanács megalapítá
sa utáni első időszakot (1953-1971) inkább a kezdeményezések és a tervek készítése
jellemezte, ugyanakkor az egyes projektekben kevés volt az előrelépés. 1968-tól a
skandináv gazdasági együttműködés keretein belül összerakott tervezet megbukott,
mert Finnország nem tudott részt venni benne. Ez a kudarcot vallott kezdeményezés
vezetett el ahhoz a másik kezdeményezéshez, melynek a célja az volt, hogy létrejöj
jön az Északi Miniszterek Tanácsa, amely 1971-ben alakult meg.
Az Északi Tanács az 1989 után lezajlott geopolitikai változások hatására
újabb együttműködéseket hozott létre a balti államokkal, Oroszországgal, az Északi
sark Tanáccsal, valamint a Balti-tengeri régióban. Az északi államok együttműködé
se lefedi a politika, a gazdaság és kultúra számos területét. Az együttműködés célja,
hogy képviselje a regionális északi érdekeket a nemzetközi közösségben.
A finn külügyminiszter, Erkki Tuomioja úgy fogalmazott az együttműködés
sel kapcsolatban, hogy a skandináv országok együttműködése a finn külpolitika alap
ját képezi, ugyanakkor ez nem helyettesíti a más nemzetközi szervezetekkel történő
együttműködést, de kiegészíti azokat és további szinergiákat generál. Továbbá, hogy

193 Lassi Heininen: Pohjoisten alueiden muuttuva geopolitiikka
http://arcticfinland.wordpress.com/2010/08/18/pohioisten-alueiden-muuttuva-geopolitiikka-2/
2012.05.16.
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az együttműködés lehetőséget teremt Finnország számára a vele szomszédos terüle
tek fejlődésének befolyásolására
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Az Északi régió államai az elmúlt fél évszázadban különböző kapcsolatokat
alakítottak ki a nemzetközi szervezetekkel és hagyományosan aktív szerepet vállal
nak a különböző békemissziókban. Az utóbbi években azonban a missziós feladatok
ban bekövetkezett hangsúly-eltolódás újabb együttműködésre késztette az északi
országokat.
Az északi országokban nincs egységes biztonság- és védelempolitika. Az el
múlt években egyre erősödtek azok a hangok, amelyek ebben a témában is intenzí
vebb együttműködést sürgettek.
A kooperáció intenzívebbé tételének gyakran hangoztatott indokai:
>

Az északi országok részéről megvan az igény az együttműködés erősítésére.

>

A skandináv régióban elterjedt felfogás szerint az északi országoknak számos
közös kül- és biztonságpolitikai érdeke van, annak ellenére, hogy más és más
kapcsolatban vannak az EU-val és a NATO-val.

>

A térség felértékelődése geopolitikai és geostratégiai szempontból

>

Az EU és a NATO számára egyre nagyobb jelentőségű a tagállamok és a

. 1 9 5

harmadik országok kapcsolata.
>

Minden skandináv ország együttműködik az ENSZ-szel, valamint részt vesz
az általa jóváhagyott válságkezelő műveletekben.

>

A finn, a norvég és a svéd vezérkari főnök összeállított egy jelentést a védel
mi költségvetések hatékonyabb felhasználásáról. Ez a jelentés megalapozza
az Északi régió országainak védelmi együttműködését.

194 Erkki

Tuomioja:

Nordic

Cooperation fundamental

part

of Finland’s foreign policy

http://www.diplonews.com/feeds/free/26 November 2012 170.php 2012.12.20.
195 A térség felértékelődésének oka az Északi-sark régióban felfedezett szén-hidrogén készletek és a
globális felmelegedés okozta klímaváltozás hatására megnyíló hajózási útvonalak használatának lehe
tősége. A szerző megjegyzése
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>

Az északi országok hatalmas tengeri területekért felelősek. Az éghajlatválto
zás, valamint az ennek következtében megnyíló új hajózási útvonalak szük
ségszerűvé teszik a kooperációt.
Finnország szempontjából a skandináv régió államaival a kialakított együtt

működések kiemelten fontosak. A 2009-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai
stratégia így fogalmaz: „A skandináv államok fokozzák kül- és biztonság- és véde
lempolitikai együttműködésüket, és tanulmányozzák, hogyan lehet kiterjeszteni a
megállapodásokat a Barents- és Balti-tengeri régióra.”196 Az Északi régió államai
nak külügyminiszterei tanácskoztak 2009. február 9-én Oslóban, ahol a kül- és biz
tonságpolitikai együttműködésről elfogadtak egy jelentést. A norvég külügyminiszter
által előterjesztett dokumentum

fejezetben és 9 pontban sorolja fel az együttműkö197
dés területeit, amely az alábbiakat tartalmazza:
6

1. Békeépítés
Stabilizációs erőt kell létrehozni az olyan új típusú biztonsági kihívások keze
lésére, amelyekkel korábban a nemzetközi közösség még nem találkozott. Korábban
a biztonsági kihívások főként az erős államok között voltak, amelyek képesek voltak
erőt használni céljaik eléréséhez, illetve érdekeik védelmében. A közelmúltban azon
ban a figyelem középpontjába azok a törékeny államok kerültek, ahol a politikai
rendszer felbomlott és nagy a belső nyugtalanság vagy más kritikus problémák van
nak. Ezek az országok komoly veszélyforrásokat rejtenek az adott régió számára,
mert adott esetben nagyszámú menekültet el kell látni. Az elmúlt időszakban a nem
zetközi közösség megtapasztalta, hogy az ilyen területeken milyen nehéz eredmé
nyeket elérni.
Be kell látni, hogy az ilyen területeken, ahol egyszerre van szükség a katonai
erő jelenlétére és a civil szervezetek munkájára, nagyon komoly erőfeszítéseket kell
tenni a munka összehangolására. A jelentésben javasolt stabilizációs erő katonai ere
jét elsősorban egy gyors reagálású erőnek kell adnia, amely képes előkészíteni a terü
letet a humanitárius szervezetek számára, illetve a műveletek megkezdésére. A hu
196 Finnország Biztonság- és védelempolitikai Stratégiája 2009. http://vnk.fi/iulkaisukansio/2009/i 11turvallisuus-j 12-sakerhets-j13-finnish/pdf/en.pdf 2008.03.02. Fordítás a szerzőtől.
197 Stoltenberg Jelentés: http://www.regiermgen.no/upload/UD/Vedlegg/nordiskrapport.pdf
2010.05.20.
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manitárius műveletek részét képezik azok a hosszú távú fejlesztési projektek, ame
lyeknek a célja az állam működésének a helyreállítása. Ezen kívül a stabilizációs erő
működésének szükséges egy időbeli korlátot szabni, és szükség szerint kidolgozni és
alkalmazni a kivonulás ütemtervét. Fontos, hogy a stabilizációs erő mindig tartson
kapcsolatokat a helyi szakemberekkel, hogy a helyi közösség elfogadja őket.
A skandináv országok az elmúlt ötven évben bebizonyították, hogy jelentős
tapasztalatokat szereztek a különböző nemzetközi szervezetek által vezetett válság
kezelő műveletekben. Továbbá az is közismert tény, hogy a skandináv országoknak
hagyományosan jó és aktív kapcsolatai vannak az ENSZ-szel. Az északi országok
jelentős erőforrásokat mozgatnak meg a különböző nemzetközi szervezetek által ve
zetett műveletek sikeréért. Ennek megfelelően, a már létező Északi Harccsoportot fel
kell készíteni az ilyen jellegű feladatok végrehajtására és a civil szervezetekkel az
együttműködésre.

2. Az izlandi légtér ellenőrzése
Az északi országok együttműködésének egy fontos területe az izlandi légtér
ellenőrzése. A skandináv országoknak ki kell venniük a részüket a feladatból az
alábbi elképzelés szerint: Kezdetben az északi országok telepíthetik Keflavík bázisra
a személyzetet, akik részt vesznek a Viking gyakorlatokon, amelyek a független iz
landi légtérben zajlanak. Később pedig a NATO által szervezett gyakorlatok lehetné
nek az együttműködés alapjai. Az északi együttműködés jó példa lehet minden NATO-tagállam valamint a partnerországok számára, akik aláírták a Partnerség a Béké
ért megállapodást.
Izland olyan területen helyezkedik el, amely a következő időszakban geopoli
tikailag és geostratégiailag is felértékelődik. Miután az Amerikai Egyesült Államok
2006-ban visszavonta katonáit Izlandról, így a megalakult Izlandi Védelmi Ügynök
ség hatáskörébe került a Keflavík bázis létesítményeinek működtetése és a légtér
ellenőrzés. Izland, hogy képes legyen ellátni a feladatot, gyakorlati segítséget kért és
kapott Dániától és Norvégiától.
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3. A tengeri monitoring rendszer
A tengeri monitoring rendszerek kiépítése a skandináv országok számára
rendkívül fontos, mert ezeknek a területeknek a jelentősége geostratégiailag rendkí
vül gyorsan nő. Ennek egyik oka az éghajlatváltozás. A sarkvidéki jégtakaró olvadá
sa, valamint az északi tengereken található földgáz és kőolaj lelőhelyek kiaknázása,
valamint Európa és a Csendes-óceán vizeinek közvetlen hajóutakkal való összekötte
tése az északi-sarki vizeken keresztül rendkívül megnöveli a biztonsági kockázato
kat. A biztonsági kockázatok csökkentésének egyik módja az északi területek közös
ellenőrzésének kidolgozása (a rendszert a 2. számú ábra mutatja). A jelenlegi regio
nális együttműködés ezen a területen még gyerekcipőben jár. A nemzeti hatáskörben
levő korai előrejelző rendszernek a legfőbb korlátja, hogy nem ad teljes áttekintést a
tengeren történő eseményekről. Az együttműködés fejlesztése ezen a területen elen
gedhetetlen. A jelenlegi rendszerben hiányzik az információcsere és a koordináció.
2. számú ábra: A tengeri előrejelző és monitoring rendszer

Forrás: http://www.barentswatch.no/en/: 2013.05.04

Tervezik az integrált rendszer fejlesztését, amelynek a jelenlegi regionális
együttműködés adhatná az alapját. A rendszer lehetőséget adna arra is, hogy a korlá
tozott erőforrásokat hatékonyan használják ki. Jelenleg már működik egy korlátozott
információ-cserélő rendszer Oroszországgal, amely a Barents-tengeren és a Balti
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tengeren nyomon követi az olajszállító tankereket. Ezeket az információkat jelenleg
Norvégia, a balti államok, Kanada, az Egyesült Államok és Izland kapja meg. Az
információ-cserének a kutatási és mentési műveletekben is jelentős szerepe van.
A haderők rendkívüli szerepet kapnak a tengeri területek ellenőrzésében. A
jelenlegi struktúrában a katonai rendszerek jelentős mennyiségű információt gyűjte
nek össze. Ezeknek az információknak, adatoknak a kezelését is meg kell oldani,
hiszen számtalan, a haderő számára másodlagos adat elsődleges lehet a környezet
gazdálkodás, a halászati ipar, valamint a logisztika számára. Továbbá, nem elhanya
golható tényező a környezeti és a gazdasági biztonsággal kapcsolatos kérdések meg
oldása. A skandináv regionális együttműködés lehetőséget adhat a megfelelő tengeri
monitoring rendszer kidolgozására.
Az EU támogatja a regionális politikákat és az integrált rendszerek kidolgo
zását különösen a veszélyeztetett környezeti területeken. Az EU-nak azonban van
még egy nem elhanyagolható szempontja: a schengeni határok külső védelme. Ennek
érdekében támogatást nyújt az északi országok nemzeti és regionális felügyeleti
rendszereinek összehangolásához. A jelenlegi tengeri monitoring rendszerek össze
hangolása mind a katonai, mind a polgári területeken illeszkedik az Európai Unió
hosszú távú célkitűzéseihez.
2006 óta Finnország és Svédország közös felügyeleti rendszert működtet a
Balti-tengeren. Tervezik az együttműködés kiszélesítését az összes Balti-tenger mel
lett fekvő országra. A fejlesztések lassan haladnak, egyelőre még több kérdésben
nincs meg a teljes politikai konszenzus.
2008 óta Norvégia, Dánia és Izland között is van egy kooperáció a tengeri
monitoring rendszer fejlesztésére. A regionális együttműködés keretében úgy kell
fejleszteni a tengeri monitoring rendszereket 2009-2016 között, hogy integrálható
legyen bele a többi skandináv ország, továbbá biztosítsa az információ-cserét Kana
dával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal.

4. A tengeri reagáló erő
Miután a skandináv régióban már működik a monitoring rendszer, illetve an
nak egyes elemei, logikus lépes egy tengeri reagáló erő létrehozása. A tengeri reagá
ló erő elsősorban a kutatási és mentési, valamint a járőr feladatok ellátását végezheti
az északi tengereken. Ennek első lépcsője egy közös mentési koordinációs központ
létrehozása. A koordinációs központ azért fontos, mert Dánia/Grönland, Norvégia,
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Izland rendkívül nagy tengeri területeket kell, hogy ellenőrizzen meglehetősen rossz
időjárási körülmények között. Amennyiben az éghajlatváltozás miatt újabb tengeri
útvonalak nyílnak meg az északi tengereken keresztül a Csendes-óceán felé, a tengeri
reagáló erő létrehozása egyre fontosabb lesz. Az Északi Reagáló Erőnek elsősorban a
Balti- és a Barents-tengeren kell a kutatási, mentési és ellenőrzési feladatokat végre
hajtani. További feladatot jelent a jégtörő kapacitás kifejlesztése. Jelenleg az Északi
régió országai közül kizárólag Svédországnak és Finnországnak vannak ilyen kapaci
tásai a Balti-tengeren.

5. A műholdas felügyeleti és távközlési rendszer
A műholdas kommunikációs és megfigyelési rendszerek nélkülözhetetlen ré
szét képezik a tengeri monitoring rendszernek. A műholdas rendszer fontos eszköze
a különböző katonai és civil szervezetek közötti kommunikációnak. Az északisarkköri viszonyok mellett a válságkezelési műveletekben, valamint a közlekedés
ben, a halászatban és az irányítási feladatokban nélkülözhetetlen a hatékony és meg
bízható szolgáltatások biztosítása. Jelenleg a skandináv országok választhatnak a
külföldi műholdas szolgáltatók és a fejlődő nemzeti szolgáltatók között. Ma azonban
a legtöbb északi ország külföldi szolgáltatóktól - többek között az Európai Tengeré
szeti Ügynökségtől és az Európai Űrügynökségtől - vásárolja meg a hírközlési szol
gáltatásokat és a különböző képi adatokat. Ma ezeket a vásárolt szolgáltatásokat
használják a tengeri közlekedésben részt vevő hajók azonosítására és nyilvántartás
ára, az olajszennyezések és az algavirágzások behatárolására, a jég terjeszkedésére és
változásainak meghatározására, oceanográfiai és meteorológiai adatok gyűjtésére.
Van néhány érv, amely amellett szól, hogy a skandináv országoknak ki kell
fejleszteniük saját műholdas rendszereiket. Az egyik legfőbb érv az, hogy ma több
szervezet vásárolja meg ugyanazokat az adatokat és ez gazdaságtalan. A másik érv,
amely már szakmai alapon fogalmazódott meg, hogy a most megvásárolt műholdas
szolgáltatások adatai geostacionális pályán, az Egyenlítő felett keringő műholdaktól
származnak, és az északi szélesség 71°-tól nem nyújtanak megfelelő adatokat. A
skandináv országok által kifejlesztendő műholdas rendszerrel szemben támasztott
követelmény, hogy az északi szélesség 52°-tól az Északi-sark 90° szélességi fokáig
elliptikus pályákon keringő műholdakból álljon. Ez egy nagyon drága rendszer és a
mostani gazdasági lehetőségek között 2020 előtt nem biztos, hogy megvalósul. A
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közös skandináv műholdas felügyeleti és távközlési rendszer megvalósításához még
számos politikai megállapodás is hiányzik.

6.

Az északi országok számítógépes hálózatai elleni tám adások
kivédése
Ahogy a XXI. században a társadalom egyre inkább függ az információs

technológia nyújtotta lehetőségektől, úgy válik egyre sebezhetőbbé a számítógépes
rendszerek ellen irányuló támadásokkal szemben. A támadások lehetnek a különböző
csoportok által létrehozott vírusok, férgek vagy a web oldalak által keltett zavarok, és
ugyanakkor lehetnek tudatosan elkövetett bűncselekmények is. A támadások miatt az
internetes rendszerekben keletkező zavarok vagy a hibás szolgáltatások megbéníthat
ják a rendszer teljes működését.
Társadalmi szempontból rendkívül fontos az adatbiztonság, ezért szükséges
az olyan létfontosságú és kritikus hálózatok védelme, mint például a védelmi szféra,
a közlekedés, az energia-ellátás, a kommunikáció, vagy a pénzügyi rendszerek vé
delme. A jelenlegi bonyolult információs technológia védelme nagyon nehezen old
ható meg. Nehéz megállapítani, hogy ki vagy kik jelenthetnek fenyegetéseket. A
jelenlegi rendszerekben a támadásokat sok helyről el lehet indítani.
A modern védelmi képességeknek ki kell terjedni a társadalmi szempontból
fontos számítógépes hálózatok védelmére is Az elkövetkező évek feladata lesz ki
munkálni egy hatékony együttműködést a skandináv régió országaiban. Ennek azért
is van nagy jelentősége, mert egy sebezhető regionális informatikai hálózattal az
előbbiekben ismertetett feladatokat, együttműködéseket (légtér kontroll, tengeri és
sarkvidéki problémák stb.) sem lehet megoldani. Ebben a témában az információ,
illetve a tapasztalatcsere rendkívül fontos, hiszen az Északi régió országaiban a tele
kommunikációs és az információ technológiára épülő területek rendkívül gyorsan
fejlődnek. A kritikus infrastruktúráik védelmében a skandináv országoknak további
együttműködésre van szükségük, mindazonáltal a meglévő intézményi keretek között
erősíteni kell a védelmi rendszereket.

7. Katasztrófa elhárító egység
A skandináv országok jól kidolgozott és jól működő nemzeti katasztrófa elhá
rító rendszerekkel rendelkeznek. Így ennek a kezdeményezésnek a legfőbb célja,
hogy a már működő nemzeti rendszerek, valamint a békefenntartásban szerzett ta
pasztalatok alapján kidolgozzanak egy regionális rendszert. További célja, hogy a
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meglevő szervezetek között egy koordinációt lásson el. Tudomásul kell venni, hogy a
nemzeti rendszerek hatékonysága kicsi és az erőforrásaik korlátozottak. Ezért a
skandináv országoknak egy önálló katasztrófa-elhárítási egységet kell létrehozniuk,
amely képes a régió bármely országában dolgozni. A jelenlegi felfogás szerint nincs
szükség egy új szervezetre, hanem a meglevő nemzeti segélyhívó rendszereket kell
összehangolni. A katasztrófa-elhárító egységet állami és civil szereplők bevonásával
kell létrehozni. Azért is fontos mindez, mert így nőhet a hatékonyság, az eszközök
beszerzése/bérlete lényegesen olcsóbbá válik és az összehangolt képzési és gyakorla
ti felkészülési rendszer lehetővé teszi a regionális és szubregionális működést. Az
egység működését a meglevő két- és többoldalú nemzetközi szerződésekre kell ala
pozni. A létrehozandó egység számos területen javítja a felkészülést és a reagálási
képességet. A katasztrófa-elhárító egységet az EU harccsoportok mintájára kell ki
alakítani, hogy a különleges időjárási körülmények között bekövetkező természeti és
ipari katasztrófák kezeléséhez megfelelő erőforrásokat tudjon mozgósítani. Figye
lembe kell venni azt is, hogy a skandináv államok mindegyike részt vállal az ENSZ,
az EU, a NATO válságkezelő műveleteiben, így az egységnek képesnek kell lenni a
nemzetközi polgári válságkezelő műveletek végrehajtására is.

8. Külpolitikai együttműködés
A skandináv országok megállapították, hogy számos régióban országaik alul
reprezentáltak, más hasonló gazdasági potenciállal rendelkező országokhoz képest.
Ez a helyzet a politikai, a gazdasági szektor szereplői számára rendkívül hátrányos.
Közép-Ázsia a skandináv államok számára egy fontos terület, ahol az északi orszá
gok nem rendelkeznek megfelelő számú külképviselettel, ugyanakkor az itt bekövet
kező válsághelyzetek vagy biztonságpolitikai problémák hatással vannak a skandináv
államok biztonságára is. A sok önálló, ugyanakkor kis létszámú személyzettel dolgo
zó nagykövetség és konzulátus fenntartása drága és a biztonsági követelményeknek
való megfelelés jelentős költségnövekedést okoz. Az együttműködés lehetőséget
kínál arra, hogy az északi országok több országban képviseltessék magukat. A hely
zet kezelésére azt a lehetőséget vizsgálták/vizsgálják meg, hogy milyen lehetősége
ket ad az északi országok közös nagykövetsége. A közös nagykövetség lehetőséget
ad közös magas szintű konzuli szolgáltatások kialakítására, ugyanakkor megnyitja az
utat a közös képzések előtt is. A közös nagykövetségek napi adminisztratív ügyeinek
intézése közös feladat, az előre egyeztetett éves költségvetési keret betartása pedig a
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misszióvezető felelőssége, a politikai kérdésekben pedig az az adott ország ad ki uta
sításokat, amelyet érintenek.

9. A katonai együttműködés
A katonai együttműködés már létezik az északi országok védelmi erői között.
A finn, a norvég és a svéd vezérkari főnök is tárgyalt már a további kooperáció lehe
tőségeiről. Azért van szüksége a skandináv országoknak a katonai együttműködésre,
mert a hiteles védelem fenntartása egyre növekvő terhet ró a költségvetésekre és a
társadalmakra. Ebben a helyzetben a kis országok egyre nehezebben tudják besze
rezni a fejlett technológiákat. Így el kell gondolkodniuk a kooperáció lehetőségeiről.
A vezérkari főnökök is megállapították, hogy együttműködés nélkül 15-20 múlva a
skandináv országok sem lesznek képesek fenntartani a fegyveres erők jelenlegi mére
tét és minőségét. Az északi országoknak elsősorban olyan drága és egyedi eszközö
ket kell beszerezni, amelyek az Északi régióban a folyamatos közlekedést és a szállí
tási kapacitásokat biztosítják. Ez az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a
skandináv országok alkupozíciója javuljon, és így költség-takarékosan tudják besze
rezni a különböző eszközöket. Jelenleg ezen a területen csak korlátozott együttmű
ködés van az országok között, amely az általuk működtetett béketámogató egységre
terjed ki. Ezen kívül Finnország és Svédország részt vesz a NATO PfP programjá
ban. A NATO-tagállam Norvégia Finnországgal és Svédországgal együtt részt vesz a
NATO Stratégiai Légiszállítási Programjában.
A skandináv országok részére további fontos terület az egészségügyi együtt
működés. Jelenleg az északi országoknak nehézséget okoz a humanitárius művele
tekhez megfelelő számú egészségügyi alkalmazott rendelkezésre bocsátása. Szüksé
ges, hogy az ezzel kapcsolatos rotációs rendszert kidolgozzák és a szakembereket
megfelelő felkészítésben részesítsék. Az egészségügyi együttműködés a korábban
már említett katasztrófa elhárító egység szempontjából is rendkívüli szerepet játszik,
hiszen a két egység már képes bármilyen katasztrófa esetén vagy akár a nemzetközi
humanitárius műveletekben is feladatot teljesíteni.
A katonai együttműködés egy másik lényeges eleme a katonai felsőoktatás
összehangolása. A legfőbb érv a katonai oktatás összehangolása mellett, hogy egyre
több a drága és speciális képzést igénylő terület. Gyakran a résztvevő hallgatók szá
ma is igen alacsony és a felhasznált eszközök is rendkívül költségesek, különösen az
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olyan programoknál, ahol nagyon speciális szakértelemre van szükség. Egy másik
indok: a közös képzések nagyobb lehetőségeket nyújtanak a kutatás és fejlesztés te
rületén. A közös oktatásnak még egy nagy előnye, hogy a régió országainak eltérő
katonai gondolkodását segít egységesíteni. További lehetőség, hogy a skandináv or
szágok dolgozzanak ki közös civil-katonai együttműködési képzéseket. Ez minde
gyik északi országnak az érdeke, hiszen együtt vesznek részt az ENSZ, az EU és a
NATO válságkezelő műveleteiben.
A katonai együttműködés egy további igen fontos területe a közös beszerzés
és karbantartás, amely minden ország védelmi költségvetését jelentősen megterheli.
A skandináv országok már 1994-ben megállapodást írtak alá a katonai felszerelések
beszerzéséről és a védelmi ipar támogatásáról. A Fegyverkezési Együttműködés
(NORDAC) keretén belül a skandináv országok már együttműködtek helikopterek,
páncélozott harci járművek, radarok beszerzésében.

Az eddigi együttműködés to

vábbfejleszthető a katonai felszerelések beszerzése területén, mivel Finnország, Své
dország, Norvégia és Dánia ugyanazokat a felszereléseket használja. A szorosabb
kooperációban javulhat az északi országok alkupozíciója a katonai felszerelések be
szerzése, fenntartása és fejlesztése területén.
Az elmúlt években radikálisan csökkent az északi országokban a hadseregek
létszáma, azonban a drága, speciális eszközök száma nőtt. Ezért szükséges az
együttműködés, hiszen a kiképzési gyakorlatokra szükség van, ugyanakkor a közös
hadgyakorlatokon felhasznált felszerelések, technológiák és az emberi erőforrások
felhasználása hatékonyabb.
2008-ban Finnország, Norvégia, Svédország (valamint Észtország és Íror
szág) létrehozta az EU északi harccsoportját. Ezenkívül az összes skandináv ország
részt vett/vesz a NATO vezette békefenntartó műveletekben. Az Afganisztánban
zajló műveletek tapasztalatai rendkívül hasznosak a különböző erőforrások jövőbeli
felhasználásában, valamint a kooperáció továbbfejlesztésében. Az együttműködés
további fejlesztése lehet egy kétéltű egység felállítása. Az egység regionális feladatai
között szerepelhet a parti őrségek segítése és a kutatás, mentési feladatok végrehajtá
sa.
198 Fegyverkezési Együttműködés (NORDAC)
http://nordac.org/DBFx/Dokumenter/98/Cooperation Agreement 20010215 signed.pdf 2010.05.31.
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Az együttműködés továbbfejlesztéséről szóló rész rendkívül fontos elveket
fogalmaz meg tovább bővítve és erősítve a skandináv országok közötti regionális
együttműködést. A Stoltenberg jelentés egy szolidaritási nyilatkozattal zárul, amely
azt javasolja, hogy az északi országok a kooperáció erősítése és kiteljesítése érdeké
ben fogadjanak el egy kölcsönösen kötelező érvényű biztonságpolitikai garanciát. A
nyilatkozat és a benne foglalt biztonságpolitikai garancia lehetővé teszi a szorosabb
katonai együttműködést és biztosítja hosszú távon az északi országoknak nemzetközi
kötelezettségeik teljesítését.
Finnország szempontjából értékelve a jelentést elmondható, hogy bár a finn
biztonság- és védelempolitikai stratégiák mindegyike kiemelt figyelmet fordít a
skandináv régió államainak együttműködésére, valamint a köztük meglevő kapcsola
tok mélyítésére, azonban a stratégiai dokumentumokban ilyen egységben nem jelen
nek ezek a területek. Ugyanakkor a finn biztonság- és védelempolitikai dokumentu
mok mindegyike kiemeli az országgal szomszédos területek biztonságával kapcsola
tos feladatokat és hangsúlyozza, hogy Finnország támogatja az EU Északi régióval
kapcsolatos politikáit.
A jelentés végén található Szolidaritási Nyilatkozat Finnország szempontjá
ból ugyanakkor problémát jelent, mert a nyilatkozatban megfogalmazott alapelvet
kérdéses, hogy hogyan lehet alkalmazni a NATO és nem NATO-tagállamok között.
Finnország stratégiai gondolkodásának alapját biztonság- és védelempolitikai
szempontból a Balti- és a Barents-tenger képezte, így az itt kialakítható együttműkö
dések kaptak prioritást. Azonban az elmúlt években az Északi-sark régióban bekö
vetkező változások, melyek instabillá tehetik a régiót, bekerültek a finn stratégiai
gondolkodásba.

5.3 Az Északi-sark régióval kapcsolatos kérdések
A negyedik fejezetben már írtam az Északi-sark régióról a finn-orosz kapcso
latok szempontjából. Ugyanakkor Finnország szemszögéből nemcsak a keleti szom
szédja által jelentett biztonsági kihívások fontosak, hanem azok a biztonsággal kap
csolatos kérdések is, amelyek meghatározzák a finn gazdaság és társadalom fejlődé
sének lehetőségeit, valamint hatással vannak vagy lehetnek az ország által elfogadott
biztonság- és védelempolitikai stratégiának a megvalósítására.
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A skandináv régió államainak kül- és biztonságpolitikai együttműködéséből
kiemeltem az Északi-sark régióval kapcsolatos kérdéskört, mivel Finnország straté
giai gondolkodásában is egyre inkább előtérbe kerül, valamint elkészült az ország
Északi-sark stratégiája és a biztonság- védelempolitikai dokumentumok kiemelten
foglalkoznak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésével.
Az Északi-sark régiója a hidegháború befejezése után a biztonságpolitikai
gondolkodás perifériájára szorult, azonban az elmúlt két évtizedben bekövetkezett
környezeti változásoknak és a felfedezett és részben feltárt ásványkincseknek kö
szönhetően ismét az érdeklődés előterébe került. A régióban levő országok között
eddig kialakult kétoldalú kapcsolatok is jelentős változásokon mentek keresztül. A
régió országainak bilaterális kapcsolataiban bekövetkezett minőségi változások geo
politikai és geostratégiai okokkal magyarázhatóak. Nem szabad azonban a magyará
zatok kutatásakor figyelmen kívül hagyni azokat a térségen kívüli országokat és
nemzetközi intézményeket, amelyek hatást gyakorolnak az egyes országokra.
Az Északi-sark régiója az Antarktisztól eltérően nem egy szárazföldön talál
ható, hanem egy átlagosan

2 0 0 0

méter mélységű óceán közepén, amelyet ma még

több méter vastag jég borít. Földrajzilag a terület jól behatárolható, hiszen az Északi
sarkkör az északi szélesség 66°34’03” található. Az Északi-sark régiója több tengeri
területet

1 9 9

is magába foglal, és a tengerpartokon nyolc független állam

2 0 0

található.

A globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás hatására a régióban bekövetkező
környezeti változások kihatnak az óceán ökoszisztémájára is. Az Arktiszi-óceán egy
mélyebb óceáni, és a sekélyebb part menti vizekből áll.
4. számú térkép: Az Északi-sark régió

199 Barents-tenger, Norvég-tenger, Jeges-tenger, Csukcs-tenger, Bering-tenger stb.,
200 Oroszország, Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia, Izland, Kanada és az Amerikai Egyesült
Államok
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Forrás: http://www.grida.no/graphicslib/detail/arctic-conservation-area-caff-topographic-map e94a
2013.03.22.

5.3.1 Az éghajlatváltozás hatásai az Északi-sark régióra
Az elmúlt évtizedekben számos tanulmány

2 0 1

és forgatókönyv

2 0 2

készült a

globális felmelegedés okozta klímaváltozás hatásairól. A változásokat összefoglaló
jelentések mindegyike felhívja a figyelmet a különösen érzékeny sarkvidéki környe
zetre. A jelentések mindegyike megállapítja, hogy a felmelegedés szárazföldön, ví
zen és a levegőben változásokat okoz. Az átlagos hőmérsékletemelkedés az Északi
sarkon az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett és szinte kétszerese, mint
amit a világ többi részén tapasztalhatunk. Ez a tendencia az előrejelzések szerint az
elkövetkező évtizedekben gyorsulni fog.
1. Az olvadó jég

201 Arctic Climate Impact Assessment: Executive Summary (2005), http://amap.no/acia/ 2011.06.02.
202 IPCC jelentés: Climate Change 2007: Synthesis Report, http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4 syr.pdf 2011.10.09.
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Az elmúlt évtizedben számos kutatási anyag készült, amely felhívja a figyel
met az Északi-sark régióban az éghajlatváltozás hatásaként a tengeri jégtakaró olva
dására. Az elkészült kutatási anyagok kiemelik, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen
csökkent a sarki jégtakaró vastagsága és már az évtized végén egyre magasabb lett a
nyári időszakban a jégmentes napok száma. A műholdas megfigyelések bevezetése
óta tudjuk, hogy a szezonális jégtakaró minimális csökkenése figyelhető meg minden
évben. Az elmúlt harminc évben az arktiszi jég 7,5 millió km -ről 2007 szeptemberé
re 4,3 millió km -re csökkent, elérve a megfigyelések kezdete óta feljegyzett legala
csonyabb értéket. A jégtakaró a szibériai tengereken (a Kara-, Kelet-Szibériai-,
Csukcs-, Laptyev- és a Beaufort-tenger) is csökkent, kiterjedése 2005-ben mindössze
200 000 km volt, ami még a XX. század legmelegebb évtizedében sem csökkent 500
203
000 km alá. Az IPCC jelentése szerint azonban a régióban nem mindenhol egy
2

forma a jégtakaró vastagságának változása. A Grönlandi jégsapka változása a mérési
eredmények alapján a régiós átlag alatt maradt

.2 0 4

2. A te n g e rsz in t em elkedése
A sarkvidéki jégtakaró olvadásával egy időben a szárazföldön található glecscserek egy része is olvadásnak indult. Az olvadó jégtakaró és gleccserek hatására
bekövetkező tengerszint-emelkedés mindegyik országnak jelentős problémákat okoz,
hiszen egyes parti területek és a hozzájuk kapcsolódó, alacsonyan fekvő belső szá
razföldi területek részben vagy akár egészében is víz alá kerülhetnek. A jelenlegi
mérési eredmények azt mutatják, hogy ebben az évszázadban a tengerek átlagos vízszint emelkedése 0,2-0,59m-re 205 tehető. Amennyiben a grönlandi jégtakaró teljes
egészében elolvadna, ami nem valószínű, hogy bekövetkezik a XXI. század végére, a
tengerek átlagos vízszintje mintegy 7m-rel nőne meg.
3. Az óceáni á ra m la to k változása

203 Climate Change Impacts in the Russian Arctic - Searching Ways for Adaptation, WWF-Russia,
Moscow 2009 http://www.wwf.ru/resources/publ/book/368 2012.07.13.
204 IPCC jelentés: Climate Change 2007: Synthesis Report, http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4 syr.pdf 2011.10.09.
205 IPCC jelentés: i.m.
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Az óceáni körforgásban a növekvő édesvíz-koncentrátum sokféle hatást vált
ki az arktiszi térségben. Amennyiben lelassul az óceáni víz körforgása, az Északi
régió part menti területei hűlni fognak. Vannak azonban a mai kutatásokban bizony
talanságok, hogy a felmelegedés hatására a változások mekkora mértékűek lehetnek,
mert az elmúlt évezredekben a tengeri áramlatok természetes módon is változtak. Az
IPCC kutatása megállapítja, hogy a hirtelen változás bekövetkezése ebben az évszá
zadban valószínűtlen

.2 0 6

Azonban a lassulás is változást okoz a tengeri ökoszisztéma

összetételében, amely jelentős mértékben befolyásolja a térségben a halászatot, a
parti eróziót és a szárazföldi növényzet fejlődését is.
4. A p e rm a fro sz t olvadása és a te n g e rp a rt eróziója
Bár elmondható, hogy a skandináv országok Északi-sarkkörön túli területei
ritkán lakottak, mégis az éghajlatváltozás hatására bekövetkező egyre növekvő erejű
téli viharok és a permafroszt rétegen található parti területek rendkívüli veszélyhely
zetbe sodorhatják az itt élő lakosságot.
A permafroszt olvadása jelentős károkat okoz a sarkvidéki régió államaiban
az épített környezetben. Az itt létrehozott repülőterek, ipari létesítmények súlyos
károkat szenvedhetnek, ami kihatással lesz/van az őshonos népek megélhetésére,
valamint az ipari létesítmények esetében környezeti katasztrófák bekövetkezéséhez is
hozzájárulhat. Azok a parti régiók, amelyek permafroszt rétegeken fekszenek és fo
lyamatosan érintkeznek a melegedő levegővel és vízzel, fokozottan ki vannak téve az
erózió veszélyének. Az emelkedő levegő- és tengervíz-hőmérséklet, a tengeri viharok
fokozottan destabilizálják a parti permafroszt rétegeket, amelynek eredménye a parti
erózió folyamatos növekedése. Az erózió egyik következménye, hogy a jégben gaz
dag üledékes rétegeket tartalmazó partszakaszok belecsúsznak a parti vizekbe, ezáltal
hátrányosan érintik a tengeri élővilágot. Ugyanakkor a parti infrastruktúrákat is ve
szélybe sodorja, mivel megnehezíti az egyes kikötők és parti ipari létesítmények
megközelítését, illetve veszélybe sodorja a part mentén elhelyezkedő városokat, fal
vakat.
További jelentős problémákat vet fel az őshonos fajok vándorlása és esetleges
eltűnése. Az Északi-sark törékeny természeti környezete már eddig is több sérülést
206 IPCC jelentés: Climate Change 2007: Synthesis Report http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4 syr.pdf 2011.10.09.
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vagy csak nagyon hosszú idő alatt helyrehozható kárt szenvedett el. Az éghajlatvál
tozás legintenzívebben a szárazföldi és a tengeri területek találkozásánál kialakult
átmeneti zónákat érinti. Az északi partvidéki táj mocsarakkal, láprétekkel tagolt, ahol
az árapály hatására a tenger átjárja a területet, az ide települt fajok pedig jól alkal
mazkodtak a túlzott sótartalomhoz. Ugyanakkor ezek a területek gyengítik a tengeri
viharok parti eróziós hatásait, és elengedhetetlenek szerves anyagok előállításához.
Ezek az öblök a Fehér-tengeren, a Barents-tengeren, a Csukcs-félszigeten és a sark
vidék más pontjain is elengedhetetlenül fontosak a vízi- és a gázlómadarak számára,
hiszen ezek a lagúnák és mocsaras területek jelentik számukra a fészkelő helyeket és
az életteret. A sarkvidéken az éghajlat melegedése, a permafroszt olvadása jelentős
tengerszint-emelkedéssel jár együtt, amely csökkenti a természetes lagúnák, parti
mocsaras területek nagyságát, ezzel együtt negatív hatást gyakorol a vízi és gázló
madarakra és a vízi emlősökre. További probléma a sarkvidéki nagyragadozók - így
például a jegesmedvék és számos fókafaj - számának drasztikus csökkenése. A nagy
és közepes méretű ragadozók számának csökkenése akár a természetes egyensúly,
végső soron pedig a tápláléklánc károsodásához vezethet.
5. Az ősho n o s n ép ek
Az arktiszi régió számos hagyományos halászattal, vadászattal és állattartás
sal foglalkozó népcsoportnak ad otthont. Mindegyik ország jelentős számú őshonos
népcsoporttal rendelkezik. A természeti környezettel összhangban élő népcsoportok
fennmaradásának lehetőségeire jelentős hatást gyakorol az éghajlatváltozás. A termé
szeti környezetben bekövetkező negatív változások hatással vannak ezeknek a nép207
csoportoknak az életmódjára is. A legfontosabb negatív hatást kiváltó változások.
1. A korábban megszokott időjárási viszonyok megváltozása,
2. A hó minőségének és mennyiségének változása,
3. Az egyre több téli eső, a hó helyett,
4. A vízszint emelkedése, az időszakos tavak számának növekedése,
5. A jégréteg vékonyodása, a permafroszt rétegek olvadása,
6

. A viharok számának növekedése és erősödése a parti régiókban

7. Számos kulturális és egyéb gazdasági hatás.

207 Arctic Climate Impact Assessment: Executive Summary (2005), http://amap.no/acia/ 2011.06.02.
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Az előbbiekben felsorolt okok a gazdag kultúrával rendelkező népcsoportok
eltűnéséhez, illetve beolvadásához vezethetnek.
Természetesen az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése az Északi-sark ré
gióban csak akkor lehet közép- és hosszú távon is sikeres, amennyiben a nemzetközi
szervezetek által elfogadott egyezményeket az országok többsége betartja és a regio
nális és lokális döntéshozatalnál figyelembe veszi.

5.3.1.1 Az Északi-sark, mint geostratégiailag felértékelődött
terület
A XXI. század első évtizedében felértékelődött a szénhidrogén-tartalékok és a
megújuló erőforrások utáni kutatás. Az arktiszi régióban a kutatások kimutatták,
hogy a világ olaj - és gázkészleteinek cca. 30%-a található a tengeri talapzatban. A
meginduló versenyfutás ezekért az erőforrásokért a katonai válságokat sem zárja ki
teljesen. Bár ez a NATO-tagállamok és partnerországok esetében furcsának hat,
azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy Oroszország és a régióban befolyást
szerezni akaró, feltörekvő államok esetében ez fokozottan igaz. Katonai szempontból
a jelenlegi szövetséges államok nemzeti érdekei sem azonosak, ezenkívül egyetlen
nemzetközi egyezmény, az ENSZ Tengerjogi Konvenciója szabályozza a területet,
így a régió számos lappangó konfliktussal terhelt. A megújuló erőforrások megszer
zése, beleértve a tengeri áramlatok által keltett energiák kihasználását is szintén kér
désessé teszi a régió biztonságát.
1. A nem zetk ö zi szabályozás
Az Északi-sarkra vonatkozó olyan nemzetközi egyezmény, mint amilyen az
Antarktiszra vonatkozik - amely szabályozza a terület státuszát, használatát

nem

létezik. Az arktiszi régióra jelenleg az ENSZ Tengerjogi Konvenciója az egyetlen
olyan nemzetközi szabályozás, amelynek alapján a jelenlegi tengeri határvonalakat
kij elölték.
1.1 Az ENSZ Tengerjogi K onvenciója

2 0 8

208 Az ENSZ Tengerjogi Konvenciója:
http://www.un.org/depts/los/convention agreements/texts/unclos/closindx.htm: 2012.03.25
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Az ENSZ Tengerjogi Konvencióját 1982. december 10-én írták alá a jamaicai
Montego Bay-ben. A konvenció teljes szövege 320 cikket és 9 mellékletet tartalmaz,
amelyet a világ minden régiójából 150 állam ratifikált.
A dokumentum új jogi kifejezéseket és szabályokat vezetett be és ezekkel igyekezett
kezelni a tengerekkel és a világ óceánjaival kapcsolatosan felmerülő új biztonsági és
stratégiai, gazdasági, kereskedelmi és környezetvédelmi, technológiai kérdéseket. A
dokumentum főbb területei:
1.

A parti államok joga, hogy partjaiktól nem szélesebb, mint 12 tengeri mérföldes szélességben „belföldi vizeknek” tekintsék a tengert vagy óceánt. A kül
földi hajók békés áthaladásának biztosítása ezeken a vizeken.

2.

A hajók és légi járművek tranzitátkelése megengedett a nemzetközi hajózásra
használt szorosokon, azonban a tenger szorosokkal határos államok navigáci
ós és egyéb szempontok alapján meghatározhatják a használat szabályait.

3.

A szigetállamok joga a szigeteket összekötő tenger vizek feletti rendelkezésre
és az összekötő vizeken áthaladó nemzetközi hajó és légi forgalom számára
közlekedési útvonalak kijelölése.

4.

A part menti államok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a természeti erőfor
rások használatára, gazdasági, környezetvédelmi tevékenységek és a tengeri
tudományos kutatások végzésére a parttól számított

2 0 0

tengeri mérföldes kü

lönleges gazdasági övezetekben.
5.

A nem parti államoknak lehetőséget teremt a kizárólagos gazdasági övezetek
ben az áthajózásra és az átrepülésre, valamint a tenger alatti kábelek és csőve
zetékek használatára.

6

.

A tengerparttal nem rendelkező és földrajzilag hátrányos helyzetű államoknak
joguk van méltányossági alapon részt venni az ugyanabban a régióban vagy
szub-régióban található parti államok kizárólagos gazdasági övezetében élő
többlet erőforrásainak használatára, valamint az ebben az övezetben élő ván
dorló halfajoknak és tengeri emlősöknek a kizárólagos gazdasági övezetek
nyújtotta szabályozás általi speciális védelemre.
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7.

A parti államok kizárólagos jogokkal rendelkeznek a kontinentális talapzat
ban található ásványkincsek kiaknázására, a konvenció által meghatározott
2 0 0

8

.

tengeri mérföldes övezeten túl is.

A nemzetközi közösségnek részesedést kell adni a parti államoknak a 200
tengeri mérföldön kívül kontinentális talapzatból kibányászott ásványkin
csekből befolyó bevételből.

9.

Az ENSZ Kontinentális Talapzat Bizottsága ajánlásokat fogalmaz meg a tag
államok részére, amennyiben a kontinentális talapzat használata közben túllé
pik a

10.

2 0 0

tengeri mérföldes határvonalat.

Minden állam élhet a hagyományos szabadságjogokkal a nyílt tengereken a
navigáció, az átrepülés, a tudományos kutatás, vagy a halászat területén,
azonban törekednie kell az élő erőforrások megőrzésére.

11.

A parti államok tengeri határai, kizárólagos gazdasági övezetei és a kontinen
tális talapzat szigetei felett a parti államok rendelkeznek kizárólagos jogok
kal, ugyanakkor azok a területek (sziklák), amelyek nem képesek emberi la
kóhelyet és a gazdasági tevékenység végzését biztosítani nem jelölhetők ki
kizárólagos gazdasági övezetnek, vagy kontinentális talapzatnak.

12.

A zárt vagy félig zárt tengereket határoló államoknak együtt kell működni az
élő erőforrások védelme, a környezetvédelem és a kutatás-fejlesztés politika
területén.

13.

A szárazföldi államoknak joguk van hozzáférni a tengerekhez és a biztosítani
kell számukra a tranzit országokon az átkelés lehetőségét.

14.

Az államok kötelesek minden megtenni a tengeri környezetszennyezés elke
rülése érdekében a nemzetközi egyezményekkel összhangban.

15.

A parti államok a kontinentális talapzaton és a kizárólagos gazdasági zónák
ban kötelesek meghatározott esetekben hozzájárulásukat adni a békés célú ku
tatásokhoz, amennyiben a kutató expedíció megfelel az adott állam szabálya
inak.
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16.

A konvenció részes államai kötelesek méltányos és ésszerű határok között a
tengeri technológiák átadására, figyelembe véve a technológia birtokosának
jogos igényeit.

17.

A Tengerjogi Konvenció részes államai kötelesek a felmerülő vitákat békés
úton vagy a Nemzetközi Bíróságnál rendezni. A Nemzetközi Bíróság kizáró
lagos joghatóssággal rendelkezik a mélytengerfenék bányászatával kapcsola
tos vitákban.
5. számú térkép: Az arktiszi államok határa

AiMK c « M

•Mattunkt>o

A Q rM d b o rd a ra
7Q O n m V i m b u i M l n r *
3 5 0 n m h o n i b a M lrw *

in ta rn a ito n a i v*w6ar* n tm tn n a l a*»«« a n d
E E Z <«Bcluaiwa « o o n o rm c
f'ó s' -' y j C.v.» l » f i o m o ( l ü a r a a a
B i C la rn w d c o n t n a n u l ih«<f M y g n d 7 0 0 rvn
P o lé m iá i con©c*anr*i
b e y o n d 2 0 0 rvn
U n c ia iir a d c» u n c l a n w d curttr*a*>Aal afialf

Forrás:

le rn to fta i

**n<M « n d E E Z
n•

Bmtfcii

M l I bút n i* » H « w n

O o u n d t r m h»w»»c*i
U n « nf Otnti»m L^xtatad 14 F#b >011

http://www.nordregio.se/en/Maps--Graphs/07-Cooperation-and-eligible-areas/International-

Sea-boundaries-in-the-Arctic/: 2013.03.22.

Az ENSZ Tengerjogi Konvenciója által meghatározott elveknek megfelelően
kijelölt határvonalak a múltban is és a jelenben is számos kérdést vetnek fel (5. szá
mú térkép), például ilyen terület volt a Barents-tengeren meghúzott orosz-norvég
határszakasz, amely 40 éven keresztül csak a megállapodásról kapta a „szürke zóna”
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nevet. A jelenlegi megegyezés szerint a 176 000 négyzetkilométeres területen nagy
jából fele-fele arányban osztozik a két ország

.2 0 9

Természetesen nem ez a régió ha

tárvonalakkal kapcsolatos egyetlen problémás területe. A Hans-sziget helyzete Dánia
és Kanada part menti vizein és a hozzákapcsolódó kizárólagos gazdasági övezet szin
tén vitás kérdéseket eredményez.
A dokumentum kontinentális talapzattal foglalkozó része egyre inkább aktuálissá
válik. A régióban található fel nem tárt szénhidrogén-készletek és a hozzájuk kapcso
lódó bányászati jogok kérdésköre, illetve önmagában az a tény, hogy a kontinentális
talapzat mely része melyik államhoz tartozik. Ennek a kérdésnek a tisztázására azért
van szükség, mert Oroszország, mint a régió legnagyobb parti állama már 2007-ben
az általa igényelt területen a tengerfenékre kitűzte nemzeti lobogóját.

2 1 0

A nemzeti

zászló kitűzésének ugyan szimbolikus jelentése van, ám jól mutatja az ország hozzá
állását a kérdéshez. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő területi viták folyamatosan
napirenden tartják a kérdést. Oroszországnak ebben a kérdésben ráadásul sikerült
elérni, hogy az ENSZ Kontinentális Talapzat Bizottsága is foglalkozzon az üggyel és
állásfoglalásában utasítsa az országot, hogy igényének alátámasztására csatolja 2016ig a tudományos és egyéb bizonyítékait.
A tengeri határokkal, illetve a kontinentális talapzattal kapcsolatos másik kér
dés a felosztás lehetősége. A kisebb államok támogatják a szektoriális felosztás elvét,
azonban ez a rendezés hátrányosan érinti például az Amerikai Egyesült Államokat.
Maga az elmélet Poirier szenátortól származik, aki azt mondta, hogy az Arktiszi ré
gióban található part menti államok határvonalait kössék össze az Északi-sarkkal és
az így kialakult területre az állam kiterjesztheti joghatóságát.

2 1 1

A szektorelmélet

alapján a parti államok területszerzési igénye csak a szárazföldre vonatkozhat, azon
ban a parti államok az elmúlt száz évben próbálták kiterjeszteni a nem úszó jégre is.
Az elmélet alapján a területszerzésnek van még egy kitétele, nevezetesen az, hogy az
állam szuverenitását is ki kell terjeszteni a megszerzendő területre. Az Északi-sark
209 Norvég területhódítás Oroszországtól: http://nol.hu/kulfold/norveg terulethoditas oroszorszagtol
2009.04.18.
210 Dominique Kopp: A hidegháború kezdete a jégmezőkön http://nol.hu/archivum/archiv-469286
2009.04.18. Fordítás: Ferwagner Péter Ákos
211 Csatlós Erzsébet: A szektorelmélet és az Arktisz, Múlt, Jelen, Jövő?
http://www.dieip.hu/2011 3 05.pdf 2013.04.25.
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régióban a mostoha természeti és klimatikus viszonyok miatt ez nehézségekbe ütkö
zik. Az elmúlt évszázad folyamán azonban a parti államok a szektorelméletet különbözőképpen alkalmazták kül- és biztonságpolitikájukban.

2 1 2

A kisebb államok támo

gatják a szektoriális felosztás elvét, azonban ez a rendezés hátrányosan érinti például
az Amerikai Egyesült Államokat.
Norvégia és Dánia az elmúlt évszázadban nem alkalmazta a szektorelméletet,
mint az Északi-sark régióban alkalmazható területszerzési módszert. Dánia esetében
az elméletre alapított területszerzés rendkívül nehézkes lehetett volna a kanadai terü
letek közelsége miatt. Így két ország határait az egyenlő távolság elve alapján jelöl
ték ki.
Oroszország az elmúlt évszázadban gyakran hangoztatta a szektorelmélet
alapján fennálló területi igényeit. A hidegháború időszaka alatt többször is hangoztat
ta, hogy a nyugati és keleti határai, azaz a 168°49’30’ és a 32° 4 ’35” hosszúsági fo
kok között elterülő területen az Északi-sarkig minden szárazföldi területre igényt tart.
Ezt támasztotta alá az is, hogy kizárólag a Bering- és a Barents-tengert tekintették
nyílt víznek, a többi tengerre az állami fennhatóságot a hajózás szabályozásával ter
jesztették ki. Az ország 1974-ben Norvégiával, majd 1990-ben az Amerikai Egyesült
Államokkal ezen alapelvek alapján kötött megállapodást a határvonalról, a kontinen
tális talapzatról és a kizárólagos gazdasági övezetekről a Csukcs- és a Bering
tengeren. A szektorelmélet alapján ma is igényt tart az ország a teljes terület feletti
fennhatóságra, azonban a területi igényeket megpróbálja a nemzetközi jog eszközei213
vel, többek között az ENSZ Tengerjogi Konvenciójával alátámasztani
További problémát jelent az Északi-sark régióban a nemzetközi egyezmé
nyekből, illetve a szabályozásból adódóan, valamint a megváltozott geostratégiai
helyzet miatt a Svalbard-szigetek helyzete és a hozzákapcsolódó kérdéskör.

1.2 A S v a lb a r d - s z ig e te k h e ly z e te
6

. számú térkép: A Svalbard-szigetek

212 Norvégia és Dánia nem alkalmazta, míg Oroszország és Kanada igen. A szerző megjegyzése
213

Leonid Timtchenko: The russian arctic sectoral concept: past and present

http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic50-1-29.pdf letöltési idő: 2013-04-25 18:45
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Forrás:
http://www.globalsecurity.org/ihtml/iframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/world/europe
/images/sv-map-3.ipglll: 2012.02.01.

A szigetcsoport Észak-Európában Arktiszi-óceán, Barents-, Norvégiai- és a
Grönland-tenger között helyezkedik el Norvégiától északra. A területe 62.045km ,
60%-át jég borítja. A szigetekhez 4 tengeri mérföld szélességben tartoznak a parti
vizek, és egy védett halászati zónája, melyet Oroszország nem ismert el hivatalosan.
A tengeri területei május és november között általában jégmentesek. Számos sarkvi
déki állatfajnak ad otthont, többek között jegesmedvének, számos fókafajnak, a sarki
rókának és a rénszarvasnak. A terület jelentős részét permafroszt borítja, így fák nin
csenek csak alacsony növésű tundra növényzet alakult ki rajta. Az őslakosság nélküli
szigetek 2013 évben nyilvántartott népessége 1921 fő. A lakosság 55% norvég, 45%
orosz és ukrán

.2 1 4

Forrás: The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/sv.html#top letöltési idő: 2012-04-26 21:45
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1.3 S v a lb a r d E g y e z m é n y

2 1 5

Az I. világháború után Norvégia kérte a párizsi békekonferencián, hogy vizs
gálják meg a szigetcsoport jogi helyzetét és követelte, hogy a norvég szuverenitást
kiterjeszthesse a rá. Erre a célra létrehozták a Spitzbergák Bizottságot

, 2 1 6

amely fel

kérte Norvégiát, hogy dolgozzon ki egy javaslatot, annak figyelembevételével, hogy
a korábbi vadászati, halászati, kereskedelmi, és egyéb tevékenységek végzéséhez
biztosítja a jogokat. A norvég tervezet elkészítése után a Bizottság a Népszövetség
gel megállapodott a szigetcsoport jogi helyzetéről. A Svalbard Egyezményt 1920.
február 9-én írták alá és 1925. augusztus 14-én lépett hatályba.
Az egyezmény I. cikke leírja, hogy mely szigetek tartoznak az egyezmény ha
tálya alá, azaz mely területek kerültek Norvégia fennhatósága alá. Az egyezmény II.
cikke pedig kimondja, hogy minden részes állam állampolgárának korlátozás nélkül
azonos jogokat kell biztosítani a szigetcsoport területén és territoriális vizein a vadá
szati és halászati jogok gyakorlására. Az egyezmény IX. cikke megtiltja Norvégiá
nak, hogy a sziget területén katonai bázist alakítson ki. Ugyanez a cikk azt is ki
mondja, hogy Norvégia semmilyen háborús tevékenységet nem folytathat a szigeten.
A X. cikk kimondja, hogy az egyezményhez Oroszország ugyanazokkal a feltételek
kel csatlakozhat, mint az aláíró felek.
Norvégia a XXI. században már nem tartja, teljesen elfogadhatónak a térség
ben bekövetkezett geopolitikai és geo-stratégiai változások miatt az egyezmény IX.
és X. cikkeit. Az egyezmény ugyan kimondja, Norvégia szuverenitását a szigetek
felett ugyanakkor előírja a részes államok számára a diszkriminációmentes gazdasági
tevékenység folytatásához való jogot azzal a korlátozással, hogy a részes államok
polgárai és hajói betartják a norvég szabályokat. A jelenlegi geopolitikai és geostratégiai helyzetben az egyezmény kérdéseket vet fel, mert Norvégia ratifikálta az
ENSZ Tengerjogi Konvencióját(UNCLOS), mely már modern jogi fogalmakat alko
tott, mint például a parti vizek, a kontinentális talapzat vagy a kizárólagos gazdasági
övezet. Felmerül tehát a kérdés hogyan is kell értelmezni az egyezmény szövegét a
parti vizekre vagy kizárólagos gazdasági övezetre, vagy a halászati védett övezetre.
Svalbard Treaty: http://www.ius.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-11/svalbardtreaty.xml letöltési idő:2012-01-02 19:00
216

A szigetcsoport norvég neve Svalbard, míg Európában általában Spitzbergák néven emlege

tik. A szerző megjegyzése
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A válasz jelenleg nem egyszerű. Mint arra már a bevezető részben utaltam, Oroszor
szág nem ismerte el hivatalosan a halászati védett övezetet. Továbbá kérdéseket vet
fel az ENSZ Tengerjogi Konvenciójának tükrében, hogy az egyezményt aláíró részes
államokat milyen jogok illetik meg az úgynevezett parti vizeken. Norvégia jelenleg
azt az álláspontot képviseli, hogy a Svalbard Egyezmény I, II, III. cikkét alkalmazza
a territoriális vizein. Figyelembe véve az egyezmény e cikkeit és az ENSZ Tengerjo
gi Konvenciójának rendelkezéseit a parti vizekről és tengeri határokról és területek
ről Norvégia nem követ el az alkalmazással diszkriminációt a Svalbard Egyezmény
részes államaival szemben.
1 .4

A h a lá s z a ti v é d e tt ö v e z e t
3 számú ábra: Halászati védett övezet a Svalbard-szigetek körül

Forrás: http://www.nafo.int/about/media/oth-news/2007/iuu fishing.html: 2012.03.05.

Mint, ahogy az a fenti térképen is látszik a Svalbard-szigetek körüli védett ha
lászati zóna szorosan kapcsolódik Norvégia kizárólagos gazdasági övezetéhez (3.
számú ábra). A kizárólagos halászati övezetet most a Svalbard Egyezmény és az
ENSZ Tengerjogi Konvenciójának kontextusában fogom bemutatni. A védett halá
szati zónát Norvégia 1977-ben hozta létre Svalbard-szigetek körüli 200 tengeri mérföldes körzetben. A zóna létrehozásának eredeti célja, egy ugyanolyan kizárólagos
gazdasági övezet létrehozása volt, mint amelyik Norvégia partjaihoz kapcsolódik. A
hatályos szabályok a parti tengerekről, melyeket az ENSZ Tengerjogi Konvenció
Általános rendelkezéseinek 2-4 cikke határoz meg, nem alkalmazhatók egy az egy
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ben Svalbard-szigetek körüli védett halászati zóna tengeri területeire. A fent említett
jogszabályi rendelkezések a parti tengerekről szólnak, azonban a Svalbard-szigetek
nem egy szigetállam az Északi-sark régióban, hanem Norvégia része, amelynek
nemzetközi státuszát a Svalbard Egyezményben rögzítették. A dokumentum által
biztosított jogok és kötelezettségek biztosítják Norvégia szuverenitását szigetcsoport
felett. Az ENSZ Tengerjogi Konvenciója részletesen szabályozza a kizárólagos gaz
dasági övezeteket és azok használatát, valamint a tengeri talapzatokról is részletesen
rendelkezik, azonban a kizárólagos halászati övezetekre nem tartalmaz pontos leírást,
azonban tengeri erőforrások hasznosításáról az V. fejezetének 62-es cikke rendelke
zik. A Svalbard Egyezmény szövege sem tartalmaz a fenti kérdésekről részletes sza
bályokat, azonban rögzíti a halászati jogokról szóló rendelkezést egy nagyon általá
nos formában, azzal, hogy az egyezmény részes államait ugyanolyan jogok illetik
meg. A Svalbard Egyezmény és az ENSZ Tengerjogi Konvenció jogi értelmezése
közötti vitát a jövőben tovább fokozhatja a konvenció

1 2 1

-es cikke, amely a szigetek

jogállásáról szól:
„A sziget olyan természetesen képződött, vízzel körülvett szárazföldterület,
amely a dagálykor beálló vízszint felett helyezkedik el.
A 3. bekezdésben foglaltak kivételével, egy sziget parti tengerét, csatlakozó
övezetét, kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát a jelen Egyez
mény más szárazföldi területekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell meg
állapítani.
Az olyan sziklaszirtek, melyek önálló emberi lakhatásra, illetve gazdasági te
vékenységre alkalmatlanok, saját kizárólagos gazdasági övezettel és kontinentális
talapzattal nem rendelkeznek. ”
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy Oroszország a Svalbard-szigetek körüli vé
dett halászati zónát nem ismeri el kizárólagos gazdasági övezetként. Tovább bonyo
lítja a helyzetet, hogy a kizárólagos halászati övezet határa a megállapított norvég
orosz tengeri határ melletti területre esik, valamint, hogy a két ország határán nyílt
tenger és egy olyan terület is található, amelynek státuszáról van ugyan megállapo
dás, de a betartása a jövőben vitákat gerjeszthet.
Norvégia a Svalbard-szigetek feletti szuverenitását a Svalbard Egyezmény
alapján érvényesíti, azonban a kontinentális talapzattal és a halászati jogokkal kap
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csolatos kérdésekről kialakított álláspontját az ENSZ Tengerjogi Konvenciója alap
ján fogalmazza meg. A norvég álláspont problematikusságát azonban a jogértelme
zése adja, mert ahhoz, hogy hosszútávon a megváltozó geopolitikai viszonyok között
mindez fennmaradjon nemcsak a Svalbard Egyezmény részes államainak, hanem az
Északi-sark régió államainak is el kell fogadni ezt.
A norvég álláspont megvalósításának főbb gyakorlati problémáját a halászati
kérdések adják. Mint, ahogy már azt írtam az ENSZ Tengerjogi Konvenciójának 62es cikke mondja, ki, hogy:
„Más államoknak a kizárólagos gazdasági övezetben halászó állampolgárai tel
jesítik a parti állam törvényeiben és rendelkezéseiben megállapított megóvási intéz
kedéseket, valamint más kikötéseket és feltételeket. Ezen törvényeknek és rendelkezé
seknek a jelen Egyezménnyel összeegyeztethetőeknek kell lenniük, és többek között a
következőkre vonatkozhatnak:
a. a halászok, halászhajók és felszerelések engedélyezésére, beleértve az illeté
kek és más térítési díjak lerovását, amelyek fejlődő parti államok esetében j e 
lenthetnek megfelelő kompenzációt a halászati iparral kapcsolatos finanszí
rozás, felszerelés és technológia területén;
b. a kifogható fajták meghatározására és a zsákmány kvótájának rögzítésére,
akár adott állomány vagy állományok csoportjára, akár egy időtartamon be
lül hajónként kifogható zsákmányra vagy valamely állam állampolgárai által
meghatározott időszak alatt kifogható zsákmányra vonatkozóan;
c. a halászati idények és területek szabályozására, a felszerelés fajtáira, mérete
ire és mennyiségére, valamint a használható halászhajók fajtáira, méreteire
és számára;
d. a kifogható halak és más fajták korának és méretének rögzítésére. ”
A Svalbard Egyezmény kimondja a diszkriminációmentesség jogát a részes
államokkal szemben, azonban az Európai Unió országai, akik a szerződés részes ál
lamai, de a térségben jelentős halász flottákkal vannak jelen, mint például Spanyolor
szág vagy Dánia az ENSZ Tengerjogi Konvenciójának szabályozás összeférhetetlen
séget vetít előre.
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A jövőbeli halászati problémákat a melegedő Arktiszon a Barents-tenger déli
régiójában az fogja jelenteni, hogy a halfajok északabbra a hűvösebb vizekre vándo
rolnak. Norvégia szempontjából ez azért is komoly probléma, mert a halászati ipar
rendkívül komoly veszteségeket szenvedhet el: kevesebb hal és lényegesen kevesebb
bevétel a különböző halászati díjakból. Tovább nehezítheti a jövőbeni helyzetet,
hogy a Svalbard-szigetek körüli védett halászati zónában -melyet jogi értelemben
inkább a kizárólagos gazdasági övezetnek lehet tekinteni- az ENSZ Tengerjogi Kon
venciója alapján elosztott kvóták mennyiségét és a Svalbard Egyezmény diszkrimi
nációmentességről szóló passzusát hogyan lehet összeegyeztetni.
Az Északi-sark régió a hiányos nemzetközi szabályozásnak és a korábbi
egyezményeknek, illetve az éghajlatváltozás hatásainak, valamint a geopolitikai és
geostratégiai változásoknak köszönhetően számos jövőben kialakuló biztonsági prob
lémával terhelt. Finnország szempontjából a régió azonban számos szubregionális és
kétoldalú együttműködési lehetőséget teremt. A kiadott finn Északi-sark stratégia
szerint az országnak alapvető érdeke az Északi-sark Tanácsban és Barents-tengeri
együttműködésben a részvétel. 217
2. L ehetséges k ato n ai konfliktusok az É szaki-sarkon
A lehetőségét annak, hogy az Északi-sark régióban konfliktusok vagy kisebbnagyobb intenzitású válságok alakuljanak ki a globális felmelegedés okozta éghajlat
változás teremti meg. A válságok oka egyértelműen a szénhidrogén-készletek, a ten
geri erőforrások birtoklása és a hajózási útvonalak fölötti ellenőrzés megszerzése.
Átland írja egyik tanulmányában: Az állam által megfogalmazott biztonság nem azo
nos a különböző szektorok és érdekcsoportok által megfogalmazott biztonsággal.
Gyakran előfordul, hogy valamelyik társadalmi csoport hangot ad a biztonság igé
nyének valamilyen folyamatban levő projekt miatt. Ez azonban nem azonos az állam
által képviselt politikai és a fegyveres erő alkalmazásához kötött biztonsági követel
ményekkel. Míg az állam által elfogadható biztonság és a ’’hozzákapcsolódó létesít
mények” az ország és adott esetben a régió stabilitását jelentik, addig az energia biz
tonság az iparági szereplők számára vagy a környezeti biztonság a különböző nem-

217

Finnország Északi-sark stratégiája: http://vnk.fi/iulkaisukansio/2010/i07-suomen-arktinen-

08-finlands-strategy/pdf/en.pdf letöltési idő: 2012-04-26 18:55
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kormányzati szervezetek számára mást jelent. Az Arktiszon a fenyegetések nemcsak
állami, hanem társadalmi szinten is megjelenhetnek. 218
2.1 H ozzáférés a szén h id ro g én erő fo rráso k h o z
Az Európai Unió 2008 márciusában megjelentetett egy jelentést Éghajlatvál
tozás és nemzetközi biztonság címmel, amely érinti az Északi-sark helyzetét. A je
lentés megfogalmazta, hogy a verseny a régióban ismertté vált szénhidrogén
tartalékokért növeli a térség geostratégiai jelentőségét, és ennek következményei
vannak a nemzetközi stabilitásra és biztonságra. A skandináv államok szempontjá
ból ez leginkább Norvégiát érinti, hiszen az országnak jelentős tengeri területei van
nak, ahol a fent említett erőforrások előfordulhatnak. A többi északi ország (Izland,
Dánia, Svédország, Finnország) számára ezek a viták akkor válnak jelentőssé biz
tonság- és védelempolitikai szempontból, amennyiben az EU és a NATO is részt
vesz bennük. További problémákat jelenthet a skandináv államok számára, de a töb
bi arktiszi országnak is egy-egy új, régión kívüli szereplő megjelenése. 2030-ig vár
ható, hogy a régióban az erőforrásokért kisebb-nagyobb konfliktusok kialakulhat
nak.
2.2 K onfliktus a te n g e ri erő fo rrá so k m e g sz erzéséért
Az ENSZ Tengerjogi Konvenciója által szabályozott egyéb kérdések is vitá
kat generálhatnak a jövőben. Ilyen sarkalatos területe a szabályozásnak a kizárólagos
gazdasági övezetek többlet élő erőforrásainak használata, amely praktikusan a halá
szattal kapcsolatos kérdésekben jelenik meg elsősorban. Az északi-sarki tengerek a
világ leggazdagabb halban vizei. A régió államainak fontos bevételi forrása a keres
kedelmi halászat. A kereskedelmi célú halászat az Északi-sark Tanács jelentése sze
rint különösen elterjedt a Norvég- és a Barents-tengeren, valamint a Bering-tenger
keleti részén. Az éghajlatváltozás hosszú távú hatással van az itt élő halfajokra. A
halak vándorlása, ívási szokásaik, illetve a halászati idény változása vagy a halban
gazdag vizek csökkenése halászati vitákhoz vezethet a régió államai között. A halá219
szati jogok körüli viták nem újak a térségben. Tekintettel arra, hogy a geopolitikai
218 Kristian Átland : Security Implications of Climate Change in the Arctic
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2010/01097.pdf :2011.10.02
219 Lásd: Nagy-Britannia és Izland között, Norvégia és Izland között, a Svalbard Halászati Zóna körüli
viták. A szerző megjegyzése.
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súlypont eltolódása és az úgynevezett feltörekvő államok gazdasági kapacitásainak
bővülése folyamatosan jelenik meg a világpolitika színpadán, a halászattal kapcsola
tos problémák napirendre kerülése is folyamatos.
2.3 A hajózási ú tv o n alak körüli konfliktusok
Az északi-sarki régióban számos lappangó ellentét közül az egyik talán legje
lentősebbnek mondható - a jogi helyzet tisztázatlansága miatt - a fő tengeri közleke
dési útvonalak kérdése. A megnyílt Észak-nyugati Átjáró, valamint az Északi-tenger
fő Útvonal használatához olyan ellentétek kapcsolódnak, mint a külső határok vé
delme, a belvizek, a szorosok használata és a parti vizeken a békés áthaladás joga. Az
Északi-sark Tanács 2009-ben kiadott jelentésében értékelte a területen áthaladó hajók
úti céljait és megállapította, hogy kiterjedt hajóforgalom van Norvégia nyugati partjai
mentén és a Barents-tengeren.

2 2 0

Emellett jelentős hajóforgalmat regisztráltak Izland,

a Feröer-szigetek és Grönland parti vizein és a Bering-tengeren. A forgalom nagy
része a halász-flottáknak, kereskedelmi hajóknak és kompoknak köszönhető. A jelen
tés azt is kimutatta, hogy a tengeri jég csökkenése ellenére még mindig alacsony az
itteni tengeri hajóforgalom más jobb éghajlatú hajózási útvonalakhoz képest. Norvé
gia számára a Norvég- és a Barents-tengeren, míg Dánia számára a Grönland térsé
gében megélénkülő kereskedelmi hajózás nagy jelentőségű. Ugyanakkor elmondha
tó, hogy az északi-sark térségének még a jégtakaró visszahúzódása után is maradnak
problémái. Ilyen egyelőre még részbeni regionális összefogással sem teljesen megol
dott feladatok a hajók és az éghajlati viszonyok miatt a hajózó személyzet biztonsá
gos mentése, a téli és tavaszi hónapokban a lebegő és sodródó jégtáblák és jéghegyek
miatt navigálás, valamint a megbízható időjárás előrejelzés hiánya. Bár a megnyíló
hajózási útvonalakon az egyes távolságok lerövidíthetők, mégsem biztos, hogy jelen
tős költségmegtakarítást lehet elérni, hiszen a lassabb haladás és az ezzel összefüggő
energiafogyasztást lehet elérni. Azonban az európai és ázsiai kikötők közötti hajózási
időt ezek a tengeri utak körülbelül 40%-kal csökkentik, ami a hajózási társaságoknak
potenciálisan nagyobb nyereséget tesz elérhetővé. A sarkvidéki hajózásban főként a

220 Északi-sark Tanács: Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report,
http://pame.arcticportal.org/images/stories/PDF Files/AMSA 2009 Report 2nd print.pdf
2011.10.02.
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Jeges-tengeren az időjárási körülmények kiszámíthatatlansága miatt nehézkes a megadott időintervallumok, azaz a pontos hajózási menetrendek betartása.

2 2 1

Az arktiszi hajózási útvonalak (lásd: 4.számú ábra) közül az orosz territoriális
vizeken átvezető Észak-keleti Átjárón (NEP) van a legtöbb korlátozás. Mindez annak
köszönhető, hogy a hajóknak keskeny és sekély szorosokon kell átkelniük a Kara- és
a Laptev-tengereken. A jelenleg a kereskedelmi hajózásban részt vevő hajók közül
csak minden harmadik felel meg az orosz kormányzat biztonsági előírásainak, ame
lyek elsősorban a jégosztály és a sekély szorosok miatt a merülésre vonatkoznak.
4.

számú ábra: Az Arktiszi hajózási útvonalak

Forrás: http://www.arcticdata.is/index.php?option=com phocadownload&view=file&id=106:sippingroutes&Itemid=166: 2012.01.03.

Természetesen az útvonal felértékelődése és használatának rendszeressé válá
sa új jogi és biztonsági aggályokat vet fel. Az ENSZ jelenleg érvényben levő szabá
lyozása a folyamatosan változó környezetben csak irányadó szabályokat fogalmaz
meg, azonban a feltörekvő államok - mint például Kína - vagy az olyan államok,
melyek az Északi-sark régióban találhatók, de nem csatlakoztak az ENSZ Tengerjogi
Konvenciój ához - mint az Amerikai Egyesült Államok - hátrányokat szenvedhetnek

221 Malte Humpert - Aleksander Rasputnik: The future of Arctic shipping
http://www.thearcticinstitute.org/2012/10/the-future-of-arctic-shipping.html: 2013.03.04.
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A fejlesztések és a kétoldalú államközi megállapodások ellenére az ENSZ
Tengerjogi Konvenciója még az arktiszi nemzetközi hajózásban tartogathat néhány, a
jégtakaró visszahúzódásával előtérbe kerülő problémát. Ezek közül az egyik legfon
tosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államok, amely nem ratifikálta a konvenciót sze
retné elérni, hogy mindegyik sarkvidéki hajózási útvonal nyílt vízi, illetve a szoroso
kon átvezető részeit nemzetközivé nyilvánítsa a nemzetközi közösség. Ez természe
tesen ellentétben áll az orosz és a kanadai kormány álláspontjával, mert ez a megol
dás szuverenitásuk korlátozásával jár parti vizeiken, ugyanakkor a szabályozásnak is
egységesnek kell lenni. Ahogy Átland írja egyik tanulmányában: a jövő lehetséges
arktiszi konfliktusainak egyike a hajózási útvonalak miatt alakulhat ki.

2 2 2

Jelenleg

még a sarkvidéki hajózás csak kevesek számára jelent valós alternatívát a meglevő
tengeri hajózási útvonalakkal szemben.

5.3.1.2

Az Északi-sark Tanács

Az Északi-sark Tanács elődje az Északi-sark Környezetvédelmi Stratégiai
Együttműködés (AEPS) volt. Az Északi-sark Tanácsot 1996-ban alapította meg
nyolc sarkvidéki ország (az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Norvégia, Dánia,
Finnország, Svédország, Izland, Oroszország), amikor aláírta az Ottawai Nyilatkoza
tot és ezzel bővítette a meglevő AEPS együttműködést. Az Északi-sark Tanács fela
data a fenntartható fejlődéssel és a környezetvédelemmel kapcsolatos együttműködé
sek koordinálása, azonban katonai jellegű ügyekkel nem foglalkozik. 2008-ban az öt
part menti állam Grönlandon találkozott és aláírta az Illulisat Nyilatkozatot, ezzel
megalakították az úgynevezett Arktiszi 5-ök (A5) csoportját. Finnországot, Svédor
szágot és Izlandot nem hívták meg. Azonban az újonnan alakult csoport kijelentette,
hogy az Arktiszi-óceánon egyedülálló helyzetben vannak, hiszen a joghatóságuk és a
szuverenitásuk lehetővé teszi, hogy kiemelten foglalkozzanak a térség kihívásai223
val. Az Illulisat Nyilatkozat elutasít minden az Antarktisz Egyezményhez hasonló
többoldalú szerződést, és ezáltal kizárják a feltörekvő országokat és az EU-t abból,
hogy részt vegyenek a sarkvidékkel kapcsolatos döntéshozatalban. Az A5-ös csoport
222 Kristian Átland: Security Implications of Climate Change in the Arctic
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2010/01097.pdf 2011.10.02. Fordítás a szerzőtől.
223 Arctic Council: Illulisat Declaration http://arctic-council.org/filearchive/illulisat-declaration.pdf
letöltési idő 2011-09-14 2011.09.27.
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létrejötte megteremtette a feltételeit annak, hogy az Északi-sark Tanács politikai kér
désekkel is foglalkozzon. Kanada megjelenése, mint sarkvidéki hatalom, illetve Oro
szország megjelenése, mint nagyhatalom, amely képes érdekeit érvényesíteni a régi
óban azt eredményezte a szervezetben, hogy a két ország sikeresen tudja blokkolni az
EU és Kína állandó megfigyelői státusz igénylését. Kanada az elmúlt években fej
lesztette járőr képességeit a térségben és Oroszország is megkezdte hosszú távú ka
tonai és gazdasági stratégiájának megvalósítását.
Finnország, Svédország és Izland tiltakozott az Illulisat Nyilatkozatból törté
nő kizárása miatt és továbbra is ellenzik az Illulisat Nyilatkozat alapján az A5 cso
port létrehozását. Finnország szívesen megnyitná az Északi-sark régióval kapcsolatos
együttműködéseket külső szereplők (főként az EU) előtt. Finn szempontból az Észa
ki-sark régióval kapcsolatos elsődleges regionális együttműködési fórum az Északi
sark Tanács. Ugyanakkor Finnország támogatja az EU Északi régióval kapcsolatos
politikáit és egyben az ország vált az Északi-sarkkal kapcsolatos ügyek legfőbb szó
szólójává Európában.
Finn szempontból értékelve az Északi-sark Tanács nyújtotta együttműködési
lehetőségeket a kiadott Arktisz stratégia kiemeli, hogy az ország számára az éghaj
latváltozás hatásainak csökkentésére kialakítható és a gazdasággal kapcsolatos pro
jektek a legfontosabbak. Finnország úgy ítéli meg, hogy az Északi-sark Tanácsot a
jövőben fejleszteni kell a közös célok érdekében. Finnország úgy gondolja, hogy
ennek legjobb módja az állandó titkárság létrehozása és a közös költségvetés megal
kotása, valamint a tanács szabályozó szerepének bővítése.
Finnország az Északi-sarkkal kapcsolatban és az Északi-sark Tanácsban lét
rehozható együttműködések révén igyekszik egy pragmatikus hosszú távon fenntart
ható politikát kialakítani.
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5.3.1.3

A Barents-Euro-Arctic régió

A Barents-Euro-Arctic régió Európa legnagyobb régiók közötti együttműkö
dése, amely Norvégia,

Svédország, Finnország és Északnyugat-Oroszország
224
legészakibb részén jött létre.
A terület jelenleg nem rendelkezik magas népességgel, mert az Északi-sark
régió területe a zord időjárási körülmények, valamint a hidegháború időszaka alatt
nem volt vonzó célpont.
7. számú térkép: Barents-Euro-Arctic régió

Forrás: http://www.flickr.com/photos/nordregio/5904598955/ 2013.05.04.

Az Északi-sark régióra jellemző tundra területek találhatók a régió északi ré
szén és kiterjedt tűlevelű erdők borítják a terület déli részét, ugyanakkor változatos
természeti erőforrásokkal (erdők, hal, vad) és rendkívül gazdag ásványkincsekkel
rendelkezik. Mindezek az Északi-sarkon lezajló környezeti és geopolitikai változások
miatt nagy lehetőséget és még nagyobb kihívást jelentenek az együttműködésben
részt vevő országoknak.

224 Barents-Euro-Arctic region cooperation and vision of the North
http://www.bd.komforb.se/download/18.54d7ab81114cbc561f98000223/Barents+EuroArctic+Regioan.pdf 2012.05.04.
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A Barents együttműködés 1993. január 11-én kezdődött, amikor aláírták a
Kirkenes Egyezményt. Az együttműködés célja, hogy létrehozza a hiányzó kelet
nyugati irányú infrastruktúrákat és ezáltal hozzájáruljon a térség gazdasági, társa
dalmi és kulturális fejlődéséhez. Az együttműködés elősegíti az interregionális kap
csolatok fejlődését a kultúra, az őshonos népek, az oktatás, a kereskedelem, a kör
nyezetvédelem, a közlekedés és az egészségügy területén.
A finn biztonság- és védelempolitikai stratégia kimondja, hogy a Finnország
gal szomszédos területeken kiemelten fontos a biztonság és a stabilitás fenntartása,
'
különösen fontos ez az Északi-sark
régióban. 225 Finnországnak gazdasági és keres
kedelmi érdeke az Északi-sarkon található ásványkincsek hasznosítása, ugyanakkor
az ország végrehajtja a kiadott Északi-sark stratégiáját. A biztonság- és védelempoli
tikai stratégia szerint is a multilaterális együttműködések szempontjából kiemelten
fontos a Barents-Euro-Arctic régióban az együttműködés.
A kiadott Északi-sark stratégia szintén említi a térséget, mint ahol Finnország
számára a korábban megszerzett Arktisszal kapcsolatos tapasztalatait hasznosítani
tudja, valamint a multilaterális kapcsolatait a régió államaival tovább tudja fejleszte
ni

.2 2 6

Finn biztonság- és védelempolitika szempontjából azért is fontos a régió,
mert Oroszországgal újabb együttműködést tud kialakítani, részben a régióban fenn
álló gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, oktatási és egyéb kooperációkon, rész
ben pedig a régió által kialakított kapcsolatokon keresztül. A régió nemzetközi
együttműködést alakított ki az Északi-sark Tanáccsal, az EU-val, az Északi Tanács
csal és számos nem kormányzati szervezettel (NGO).

5.3.2

A katonai együttműködés

A Stoltenberg jelentésből a változó Északi-sark régión kívül a katonai
együttműködést emeltem ki, mert a hidegháború ideje alatt az Északi régió országai
nak együttműködése egy sikertörténetnek számított, ugyanakkor a közös védelmi
225 Finnország Biztonság- és Védelempolitikai Stratégiája 2009. http://vnk.fi/iulkaisukansio/2009/i 11turvallisuus-j 12-sakerhets-j13-finnish/pdf/en.pdf 2010.03.05.
226 Finnország Északi-sark stratégiája: http://vnk.fi/iulkaisukansio/2010/i07-suomen-arktinen-08finlands-strategy/pdf/en.pdf 2012.04.26.
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kooperációk nem vagy csak nagyon kezdetleges formában működtek. Finnország a
hidegháború ideje alatt lett tagja az Északi Tanácsnak, ugyanakkor kijelentette, hogy
biztonságpolitikával kapcsolatos kérdésekben nem foglal állást.
A hidegháború végén ismét napirendre került a védelmi együttműködés kér
dése, azonban a megváltozott geopolitikai helyzet miatt nem a külső fenyegetések,
hanem elsősorban a pénzügyi kérdések kaptak hangsúlyt. További érv volt az
együttműködés mellett a regionális identitás, amely a közös kultúrára, értékekre épül.
A geopolitikai változások azonban lehetőséget adtak az Északi régió országainak a
közös védelemmel kapcsolatos kezdeményezésekre, bár hangsúlyozzák, hogy az
Északi-sarkon nem szeretnének rivalizálást provokálni. Az Északi-sark régió azon
ban egyre nagyobb teret kap, így szükség van a monitoring rendszerek fejlesztésére
és fenntartására. A finn közvélemény általában az északi országok védelmi együtt
működését támogatja, azonban a konkrét katonai együttműködéseket csak annyira,
227
mint általában a NATO-tagságot. A finn közvélemény az izlandi légtér-ellenőrzési
feladatok felvállalását sem támogatta, ugyanakkor a válságkezelő műveletekkel öszszefüggő katonai fejlesztések megkapják a szükséges támogatást a közvéleménytől.
A skandináv országok régóta törekszenek arra, hogy közösen vegyenek részt
a nemzetközi válságreagáló műveletekben. 1997-ben az északi országok védelmi
miniszterei megállapodást kötöttek és létrehozták a katonai béketámogató kontingenst. 228 2003-ban Izland is tagja lett a kontingensnek. 2007 júniusában a Norvégia
és Svédország közzétett egy közös tanulmányt, amely felvázolta, hogyan lehet költséghatékonyan fenntartani a fegyveres erőt a partnerség növelésével. A tervezet sze
rint a kialakítandó együttműködés kiegészíti az EU és a NATO együttműködést.
2008 novemberében Norvégia, Svédország és Finnország felülvizsgálta a meglevő
együttműködést és a kiadott jelentésből fakadó kötelezettségeit, majd létrehozták az
Északi Támogató Védelmi Szervezetet (NORDSUP). 2009-ben az öt skandináv ál
lam létrehozta a az Északi Védelmi Együttműködést (NORDEFCO). A szervezetbe
integrálták a korábbi együttműködési megállapodások által létrehozott intézményi
struktúrákat. A NORDEFCO célja, hogy növelje a résztvevő fegyveres erők együtt
működési képességeit és a szinergiák felderítésével hatékony, közös megoldásokat
227 ABDI Survey 2012: Finns’ opinion on security and defence policy, defence and security issues
Helsinki, 2012 http://www.defmin.fi/files/2248/Survey in english 28 11 2012.pdf 2012.12.30.
228 NORDCAPS: http://www.nordcaps.org/?id=125 2010.05.31.
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dolgozzon ki. A NORDEFCO irányítását a résztvevő országok látják el rotációs
rendszerben, a katonai szint irányítását az Északi Katonai Koordinációs Bizottság
(MCC) végzi, és egyben kialakítja a fegyveres erők közötti együttműködéseket. Az
Északi Katonai Koordinációs Bizottság alá öt együttműködési terület van rendelve:
1 A stratégiai fejlesztés képességek,
2

az emberi erőforrások,

3

oktatás és képzés,

4

gyakorlatok

5

műveletek.

Izland nem vesz részt a katonai gyakorlati együttműködésben, azonban a poli
tikai szinten képviselteti magát. Ennek ellenére Izlandon mégis létezik a katonai
együttműködés.

2 2 9

A NORDEFCO az évek folyamán a balti államokkal is kifejlesz

tette az együttműködést, azonban a három balti állam nem tagja a szervezetnek. Az
együttműködés lehetőséget nyújt a részt vevő államoknak, hogy optimalizálják a
tevékenységüket és költséghatékony megoldásokat találjanak. Ugyanakkor minimá
lisra csökkenti a bürokráciát és lehetőséget teremt a párhuzamosságok felszámolásá
ra. A NORDEFCO egy átfogó struktúrát biztosít az együttműködéshez, azonban nem
rendelkezik nemzetek feletti mandátummal. Mindez egyben azt is jelenti, hogy nem
zeti ügyként kell kezelni, hogy melyik északi állam melyik együttműködési projekt
ben vesz részt, a lehető legkisebb szervezetet kell fenntartani és lehetőleg minden
felmerülő problémát a parancsnoki láncon belül kell kezelni. Az elvégzett munkáról
a szervezet jelentést készít. A 2012-ben kitűzött célokat megvalósította, ennek ered
ményeképpen a védelmi miniszterek találkozóján aláírták a taktikai légi szállításról
készített szándéknyilatkozatot. A képességekkel összefüggő területeken elvégezte a
nemzeti beszerzési tervek összehasonlítását, koncepciót hozott létre a védelmi ipar
párbeszédre, valamint lebonyolította az első veterán konferenciát és közös idegen
nyelvi tanfolyamot szervezett. A NORDEFCO 2014-2017 közötti időszakra már el
készítette az Északi Gyakorlat Programot, amelynek középpontjában a haditengeré
szet navigációs gyakorlata áll. A NORDEFCO által fejlesztett együttműködéseknek,
229

Lásd az 5.2. fejezetben a Stoltenberg jelentés Izlanddal kapcsolatos pontját.
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keret-megállapodásoknak teljesítése érdekében meghatározták a politikai és katonai
prioritásokat. 2012-ben az együttműködés keretében Finnországban levő központban
a béketámogató műveletekkel kapcsolatosan

6

tanfolyamot tartottak meg, amelyen

valamennyi északi nemzet részt vett. A gyakorlati képzések között 2013-ban már a
légierőnek is szervezetek gyakorlatot. A gyakorlaton Norvégia, Svédország és Fin
nország 80 repülőgéppel vett részt. A gyakorlat célja az volt, hogy erősítse az
együttműködést a résztvevő országok között és gyakoroltassa a több nemzetiségű
feladatok végrehajtását. 230
Mint a fentiekből is kitűnik - bár a Stoltenberg jelentés meghatározza a kato
nai együttműködés számos formáját - a létrehozott Északi Támogató és Védelmi
Struktúra egy lényegesen átfogóbb együttműködést tesz lehetővé. Finn szempontból
a Stoltenberg jelentés katonai együttműködésről szóló fejezetében tárgyalt együtt
működési lehetőségek nem kezelik az ország előtt álló biztonsági kihívásokat
teljeskörűen.
Finn szempontból a Stoltenberg jelentés katonai együttműködésről szóló
pontja egy tágabb biztonságpolitikai együttműködés formájában vált fontossá. 2009ben elfogadták az úgynevezett Haga Nyilatkozatot, amelynek lényege az együttmű
ködés fokozása a társadalmi biztonság és a polgári veszélyhelyzet és a válság231
megelőzés területén.
A nyilatkozatban megfogalmazott végső cél, a polgári vál
ságkezelés fejlesztése a skandináv államokban egybecseng a finn biztonság- és véde
lempolitikai stratégiában megfogalmazott célkitűzéssel, hogy a polgári válságkeze
lést folyamatosan fejleszteni kell.

5.4

A skandináv államok környezetvédelmi együttműködése
A skandináv országokban a környezet védelme, a fenntartható fejlődés, a

biodiverzitás és a tengeri ökoszisztémák védelme, valamint a globális felmelegedés
okozta éghajlatváltozás hatásainak csökkentése áll az együttműködés középpontjá
230 Arctic challenge exercise will see dozens of fighters in the northern sky
http://www.nordefco.org/Arctic-Challenge-exercise-will-see-dozens-of-fighters-in-the-northern-sky
2013. 08.01.
231 Haga Nyilatkozat:
http://www.fmn.dk/videnom/Documents/Deklaration%20Haga-deklarationen%20slutlig%20(4').pdf
2012.04.08.
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ban. Az északi országok igyekeznek kihasználni a különböző együttműködési for
mákban rejlő szinergiákat és közös cselekvési programokban meghatározni a sikeres
fellépéshez vezető utat. A régió országai nemzetközi kapcsolataikat is igyekeznek
latba vetni, hogy a számukra meghatározó környezetvédelmi kérdéseket a nemzetkö
zi szervezetekben is sikerrel képviseljék. Dánia, Svédország és Finnország, mint az
Európai Unió tagjai igyekeznek képviselni az északi álláspontot, míg Norvégia és
Izland magára nézve kötelezőnek ismeri el az EU által elfogadott környezetvédelmi
egyezményeket.
A környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos együttműködésen
kívül természetesen még sok olyan terület van, ahol a legszigorúbb szabályokat al
kalmazzák a skandináv országok. Jelenleg elmondható, hogy a fenntartható mező- és
erdőgazdálkodás, a halászat, az építőipar, valamint a nehézipari ágazatok tartoznak
ide. A skandináv államok környezetvédelmi fejlődésében jelentős szerepet játszott a
kibocsátási szintek szabályozása, valamint a környezetvédelmi adók rendszerének
bevezetése. Ugyanakkor a régió országai néhány olyan eszközt is sikeresen bevezet
tek, amelyek hatással voltak más gazdasági ágazatokra is. Ilyen volt a halászati kvó
ta. Minden skandináv állam hosszú távon szabályozta a kifogható halmennyiség éves
szintjét, hogy biztosítani tudják a fenntartható halászatot. Ezeket a kvóta mennyisé
geket nem lehetett értékesíteni. Izland vetette fel 1979-ben, hogy vezessenek be
egyéni átruházható mennyiségeket a heringekre, 1984-ben pedig ezt más halfajokra
is alkalmazták

.2 3 2

Az 1980-as években a régió országai felismerték, hogy számos környezetvé
delemmel kapcsolatos probléma nemcsak helyi és regionális szinten jelenik meg,
hanem globális jellemzőkkel is rendelkezik, így megoldásukra nemzetközi összefo
gásra van szükség. Az első ilyen nemzetközi megállapodás az 1974-ben aláírt Helsinki Egyezmény (HELCOM), 233 amely 1980-ban lépett hatályba. Az egyezményt
aláíró országok kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden lehetséges eszközzel
megakadályozzák a Balti-tenger és a körülötte levő szárazföldi területek szennyezé
sét. A megállapodás egyedülálló volt abban a tekintetben, hogy először született egy

232 Helsinki Egyezmény (HELCOM): http://www.helcom.fi/stc/files/Convention/convention1974.pdf
2011.12.21
233 Helsinki Egyezmény (HELCOM): http://www.helcom.fi/stc/files/Convention/convention1974.pdf
2011.12.21.
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tenger teljes térségének védelmére nemzetközi egyezmény. A nemzetközi környezet
védelem és a tengerrel kapcsolatos jogszabályok fejlődésének, valamint a bekövetke
zett politikai változásoknak köszönhetően 1992-ben a részes országok és az Európai
Unió módosították az egyezményt, amely 2000. január 17-én lépett életbe. Az
egyezmény hatására kidolgozták a Balti-tengeri Cselekvési Tervet (BSAP), amely
ben valamennyi, a Balti-tengerrel határos ország részt vesz, és ami már átfogó öko
szisztéma alapú szemléletet tartalmaz. A skandináv országok ennek jegyében már
támogatják azt az átfogó megközelítési módot, amely lépéseket tesz a Balti-tenger
vízminőségének javítására.
A másik jelentős nemzetközi megállapodás az Északi-tengeri Nyilatkozatok.
Az első nyilatkozatot megelőzően 1980-ban a német kormánytól független Környe
zetvédelmi Tanácsadók Testülete kiadott egy jelentést az Északi-tenger környezeti
állapotáról, melyben megállapítják, hogy a nehéz fémszennyezés által okozott károk
kritikus szintet értek el. Ennek hatására a német kormány 1983-ban meghívja az
'
Északi-tenger
menti országokat234 egy nemzetközi környezetvédelmi konferenciá235
'
ra.
1984-ben Brémában megtartott a konferenciát és a kiadták az első Északi
tengeri Nyilatkozatot

.2 3 6

A nyilatkozat megállapítja, hogy az északi-tengeri ökoszisz

téma egyedülálló és pótolhatatlan, így a részes államok mindent megtesznek a termé
szeti környezet védelméért. A háromévenként megrendezett tanácskozás folyamato
san figyelemmel kíséri az Északi-tenger környezeti állapotát. Az 1990-es években az
éghajlatváltozás előtérbe kerülésével e téma vált az északi országok környezetvédel
mi politikáinak központi elemévé. Kutatások és hatástanulmányok készültek a legsé
rülékenyebbnek tartott területeken. A környezetvédelemben előtérbe került az ökoló
giai terhelés vizsgálata. A 2000-es években pedig e politika mentén próbálták a gaz
daság korábban jelentős környezeti terhelést okozó ágazatait átszervezni, és új, fő
ként a megújuló erőforrásokra támaszkodó technológiákat bevezetni. Az Északi régió
országainak mindegyike kidolgozta az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiáját,
234 Északi-tenger parti államok (a konferencia résztvevői): Belgium, Hollandia, Dánia, Nagy-Britannia
és Írország Egyesült Királysága, Franciaország, Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, Svédor
szág, Európai Bizottság
235 History of the North Sea Conference:
http://www.ospar.org/html documents/ospar/html/nsc annex 187-210.pdf 2011.12.22.
236 Északi-tengeri Nyilatkozat 1984: http://www.ospar.org/html documents/ospar/html/1nsc-1984bremen declaration.pdf 2011.12.22.
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illetve elkészültek az adaptációs stratégiák a legsérülékenyebb ágazatokra. A skandi
náv országok pragmatikusan elkötelezettek voltak a környezetvédelem mellett, így
egymás közötti és regionális kapcsolataikat kihasználva környezetvédelmi politikái
kat nemzetközi kötelezettségvállalásokkal is megerősítették.

5.4.1 Az éghajlatváltozás hatásai, mint biztonsági kihívások
A biztonság egy sokdimenziós fogalom, amely a XX. században jelentős vál
tozásokon ment keresztül. A hidegháború befejeződése meghatározó változásokat
eredményezett a nemzetközi biztonság értelmezésben. Az 1980-as évek végéig a
katonai biztonság elsőbbségén alapuló nemzeti koncepció volt az uralkodó szemlélet.
A hidegháború végén ez a szemlélet egyre inkább háttérbe szorult és a biztonság má
ra egy sokkal összetettebb fogalommá vált. A biztonság mai értelmezésben a katonai
és a védelmi kérdéseken kívül más aspektusokat is magába foglal. Ezek közül a leg
meghatározóbbak a politikai, a társadalmi, a gazdasági, a szociális és az ökológiai
dimenziók. Ennek oka, hogy a hidegháború befejeződésével a globalizáció egyre
inkább felgyorsult és az államok kezdték érezni, hogy sok ezer szállal kötődnek
egymáshoz. „A biztonságfogalom nemcsak dimenzióban, hanem vertikális és hori
zontális értelemben is kibővült.”237 A vertikális kiterjedés alatt, olyan területek felér
tékelődését kell érteni, mint a nemzetközi terrorizmus, kábítószer-kereskedelem, ki
sebbség védelem, a migráció (pl. egy államon belül egy területetnikai egyensúlyának
felborulása a menekült bevándorlások nyomán), a veszélyes anyagok és fegyverek
terjedése, a nukleáris know-how elterjedése.
A fogalom horizontális (földrajzi) kibővülését a kelet-nyugati szembenállás
befejeződése után, a biztonságpolitikai fenyegetések szétszóródása okozta. A szov
jet-amerikai szembenállás a világ nagy részét ellenőrzése alatt tartotta. A hideghábo
rúban a fenyegetettség és a fegyverkezés oka a tömbösödés volt, megszűnésével
azonban a konfliktusok száma nemhogy csökkent volna, hanem szignifikánsan nőtt.
A biztonságfogalom újradefiniálásának szükségességét az átrendeződő nem
zetközi rendszer sajátosságai adták. Jellemzően az, hogy egyszerre vannak jelen a
hagyományos és az új biztonsági kockázatok, gyakran globális megjelenésű vagy
kiterjedésű fenyegetések. Az új típusú fenyegetések és kihívások változatosabbak,
237 Gazdag Ferenc: Biztonságpolitika, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 35-39.oldal
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kevésbé láthatók és előre jelezhetők. Általános tendencia a külső és belső kockázati
tényezők közötti határvonal elmosódása. A globális, regionális és belső szinten, de
egymástól nem elkülönülten, hanem egyszerre és egymást erősítve jelentkeznek. Szá
raz Enikő írja egyik tanulmányában, hogy a biztonsági kihívások sokféleképpen osztályozhatók származásuk, méretük és irányultságuk szerint. 238 Ennek alátámasztására
egy táblázatot (lásd:

1

számú táblázat) is készített, amely környezeti változások által

generált egyes hatásokat a gazdasági és társadalmi jellegű kihívások közé sorolja.
1. számú táblázat: Veszélymátrix
Veszélymátrix (mesterséges jellegű kihívások)
Politikai jellegű

Globális

Katonai jellegű

Gazdasági jellegű

kiterjedésű

Lokális/
regionális
kiterjedésű

Társadalmi
jellegű

emberi jogokat
sértő cselekmé
nyek

hagyományos
katonai bizton
sági kihívások

ásványi kincsek
túlzott kiaknázása

Túlnépesedés

nemzetközi
szervezett bűnö
zés

tömegpusztító
fegyverek
terjedése
(ABC-CBRN)

nem megújuló erő
források kimerítése

humanitárius
válság és me
nekültáradat

közel-keleti
kérdés

környezetszennyezés

illegális beván
dorlás

nemzetközi
terrorizmus

É-D aszimmetriák

faji-, vallási
ellentétek

radikális ideoló
giák terjedése

nemzetközi kábító
szer kereskedelem

demográfiai
robbanás

médiák torzító sze
repe

AIDS, járvá
nyok

antidemokratikus
kormányzás

fegyverkezési
verseny

etnikai konfliktu
sok

katonai konf
liktusok ma:
É-Afrika,
Balkán, Oro
szország,
kaukázusi
iszlám álla
mok, KözelKelet, Pakisztán-India,
Indonézia,
Afganisztán

atomreaktor kataszt
rófa
élelmiszer és vízhi
ány
fejlett infrastruktúra
hiánya

alapvető hiá
nyosságok az
egészségügyi
ellátásban

Technikai
Technológiai
cyberterrorizmus

információs és
informatikai
rendszerek
biztonságát
veszélyeztető
cselekmények

oktatásügyi
deficitek

hiányosságok
az alapvető
szükségletek
kielégítésében

Forrás: Forrás: Száraz Enikő: A biztonság új dimenziói Külügyi Szemle 2003, 2 szám 215. oldal

Fenti állításom alátámasztására elég csak a táblázat gazdasági jellegű globális
kiterjedésű problémáit vizsgálni. Példaként vegyük az élelmiszer- és vízhiányt. Az
238 Száraz Enikő: A biztonság új dimenziói Külügyi Szemle 2003. 2. szám 199-223. oldal
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adott népesség az élelmiszer és vízhiány miatt elvándorol az életfeltételeit nem bizto
sító területről, egy olyan helyre, ahol ezek a lehetőségek adottak. Ez jelenthet akár
egy adott területen belüli, akár országon belüli, akár országok közötti elvándorlást,
amelynek eredménye lehet a célterületeken megjelenő menekültáradat, melynek ellá
tása szélsőséges esetekben humanitárius katasztrófa kitörésével fenyeget. Mindezen
tényezők az adott országok biztonsági kockázatait jelentik. A nemzeti biztonság alap
ja a legalapvetőbb szükségletek (emberi/humán) biztosítása, a gazdasági és a társa
dalmi biztonság. Attól függően, hogy a környezeti változások mennyire fenyegetik
ezeket az alapszükségleteket, tekintjük ezeket a megváltozott feltételeket biztonsági
problémának. Az éghajlatváltozás egyes országok, közösségek életében különböző
fokú biztonsági kockázatokat jelenthet. Az egyik legsúlyosabb ismert eset az Atollországoké, ahol a globális felmelegedés hosszú távon a nemzeti szuverenitást veszélyezteti.
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Hiszen az emelkedő tengerszint az amúgy is jelentős népességgel rendel

kező szigeteket elöntheti. Ugyanilyen gondokat vet fel az északi jégtakaró olvadása
az inúit közösségek életében, mert az elvékonyodó jégréteg nem teszi lehetővé a va
dászatot, így a közösség fennmaradása kerülhet veszélybe. Természetesen számos
más példát is hozhatunk a környezeti változások negatív hatásairól. Azonban jelenleg
a biztonsági kutatásokban az éghajlatváltozás és az ezzel összefüggő tényezők által
kiváltott változások még kevés helyet kaptak a szakirodalomban. A biztonság és ég
hajlatváltozás összefüggéseinek a feltárása elindult, azonban sok helyen a hatásait
nem teljes komplexitásukban, hanem csak egy-egy részterületen vizsgálják. Amenynyiben további vizsgálat alá vonjuk az Atoll-országok példáját, megállapíthatjuk,
hogy a tengerszint további gyors emelkedése először csak a sziget alacsonyabban
fekvő részein vezet elvándorláshoz a magasabb területek felé, majd a vízszint továb
bi növekedése ellátási gondokat okoz. Később pedig az élelmiszerhiány akár erősza
kos cselekményekhez vezethet. Természetesen az alapvető ellátásért kitörő erőszakos
cselekmények migrációhoz vezethetnek. Az elvándorlás és következményei pedig
már a szomszédos államokra is hatással lehetnek. Bár a kutatók véleménye megosz
lik abban, hogy a klímaváltozás és a konfliktusok között van-e közvetlen kapcsolat.
Mégis a vélemények két forgatókönyvre építenek: az egyik az egyre szűkösebb erő

239 Jon Barnett: Global warming and the security of Atoll-countries
http://www.upf.pf/IMG/pdf/12 Barnett.pdf 2011.10.23.
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források és a miattuk kirobbanó konfliktus, a másik pedig a migráció kiváltotta krí
zis.
Thomas F. Homer-Dixon egyik tanulmányában

2 4 0

azt írja, hogy az erőforrás

ok csökkenése a szegényebb államokban az állam legitimitásának gyengüléséhez
vezet. Ugyanakkor kutatásaiban ok-okozati összefüggést talált arra vonatkozóan,
hogy az erőforrások csökkenése más gazdasági és szociális tényezőkkel összekap
csolva konfliktusokhoz vezet. Megállapította azt is, hogy a két dolog közötti össze
függés eseteinek vizsgálata azért vet fel problémákat, mert a környezeti károkról és a
különböző gazdasági és szociális krízisekről országos adatok vannak, amelyek ve
gyes képet mutatnak és elfedik a különböző társadalmi csoportok közötti konfliktusokat. Azonban Baechler241 felhívja a figyelmet, hogy szükség van ’’bonyolultabb
esettanulmányokra”, amelyek a konfliktusokról és a rá hatást gyakorló kérdésekről
(pl.: szegénység, etnikai hovatartozás, állam) szóló más tanulmányokhoz, kutatások
hoz kapcsolódnak.
Most nézzük meg a második konfliktusforrást, a migrációt. Az IPCC jelentése242 arra figyelmeztet, hogy a tengerszint 45 cm-es emelkedése is komoly gondokat
okoz Bangladesnek, mert az ország 10,9%-a válik lakhatatlanná és ezzel cca.5,5 mil
lió embert kényszerít a költözésre. A környezeti változások kikényszerítette migráció
és az ezzel együtt jelentkező szociális és humanitárius válság már biztonsági kérdés
ként jelenik meg a térség államaiban. A migráció okozta további konfliktusforrás a
betelepülő és a területen lakó bennszülött népesség között a rendelkezésre álló erő
forrásokért kezdődő küzdelem. A szűkössé váló, az életfeltételekhez nélkülözhetetlen
erőforrások kiválthatják az egyes társadalmi csoportok közötti vagy etnikai alapú
konfliktusokat. Az ENSZ úgy becsüli, hogy Banglades népessége a jelenlegi 150
240Thomas F. Homer-Dixon: Environmental scarcities and violent conflict
http://graduateinstitute.ch/webdav/site/iheid/shared/summer/IA2009 readings/MD1.pdf 2011.01.31.
241Günther Baechler Environmental degradation and violent conflict: hypotheses, research agendas
and theory building in Suliman, M. (szerk.), Ecology, Politics and Violent Conflict. Zed Books, Lon
don and New York, 76-112. oldal
242 IPCC jelentés: Technical summary: climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability, in
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to
the
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millióról 235 millióra növekszik 2025-re.

243

A népesség növekedése és a környezeti

változások együttesen migrációs hullámot váltanak ki India és Pakisztán irányába. A
jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint évente 1-2 millió ember vándorol Bangladesből a szomszédos államokba. A földművelő népesség nagyarányú mozgása és a
rendelkezésre álló földterületek művelhetősége és eltartó képessége felerősítheti az
etnikai alapú konfliktusokat. Az ENSZ Környezetvédelmi Alapja (UNEP) szerint az
elsivatagosodás egyértelműen összefügg a Szudánban zajló válsággal. A csapadék
mennyisége drasztikusan csökkent és a sivatag határai délre húzódtak. Az állatte
nyésztő népességnek az ország déli részébe kellett költözni, hogy művelhető földte
rülethez jusson. A migráció miatt a déli területeken jelentősen megnőtt a népesség és
az állati populáció száma, amely tovább súlyosbította a helyzetet egy olyan területen,
ahol eddig is gyakoriak voltak a mezőgazdasági területek és a legelők miatti összetű
zések
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Mint az előbbiekben láthattuk, a környezeti változások ott érintik súlyosan a

biztonságot, ahol az állam az alapszükségletek biztosítását nem tudja maradéktalanul
ellátni és az állami intézményrendszer is gyenge. A jelenlegi kutatások is arra utal
nak, hogy a környezeti változások hatással lehetnek az erőszakos konfliktusok kiala
kulására. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy környezeti tényezők változása más
politikai, társadalmi, gazdasági hatások nélkül nem okozna az államok között nyílt
erőszakos válságokat.
Az államok gazdasági és politikai szerkezete érzékenyen reagál a környezeti
válságok megelőzésére. Az ipari társadalmak részesednek a globális munkamegosz
tás előnyeiből és a természeti erőforrásokból, és ezért jelentősen kevesebb környezeti
kárt szenvednek el, mint a fejlődő országok társadalmai. Barnett szerint245 a jólét
szintjét biztosító intézmények stabilitása lehetővé teszi az iparosodott világban a
környezeti stressz-szel szembeni ellenálló képességet. A gyengébb államokban, ahol
az állami struktúrák gyengébbek, nehezebben birkóznak meg a környezeti változások
hatásaival és ennek következtében akár egy nagyobb természeti katasztrófa is pol

243 ENSZ jelentés: State of world population 2011 http://foweb.unfpa.org/SWP2011/reports/ENSW0P2011-FINAL.pdf 2012.01.09.
244 ENSZ Környezetvédelmi Alapja (UNEP): Sudan: Post-Conflict Enviromental Assessment
http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP Sudan.pdf 2011.09.09.
245 Jon Barnett: Destabilising the environment-conflict thesis. Review of International Studies 26, 271
288. oldal
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gárháborús állapotokat eredményezhet. Ez a megállapítás arra utal, hogy lehetséges
összefüggést találni a környezeti változások és a biztonságra ható konfliktusok kö
zött.
Az éghajlatváltozás környezetre gyakorolt hatásának elemzésére a skandináv
országokban számos kutatás készült, amelyek nemcsak az éghajlat megváltozásából
adódó, hanem az ennek hatására bekövetkező politikai, társadalmi és gazdasági vál
tozásokat is figyelembe veszik.
A skandináv régió jelenlegi éghajlati viszonyai között, mivel a besugárzás
mértéke alacsony, így két évszak, illetve két átmeneti időszak alakult ki. Két szél
rendszerhez tartozik: míg a nyugati szelek övében óceáni hatás érvényesül, addig az
északi-sarki szelek hideg levegővel árasztják el az északi területeket. A nyugati fek
vés, illetve az óceáni éghajlat jelentősen módosítja az éghajlatot, hatása az évi csapa
dékmennyiségben és a viszonylagosan kiegyenlített hőmérsékletben nyilvánul meg.
Természetesen a domborzat itt is módosítja az éghajlatot. A Skandináv-hegység je
lentős éghajlatválasztó hatására mind a csapadékmennyiség, mind a hőmérséklet,
mind a hóhatár jelentősen eltér a hegység nyugati és a keleti oldalán. A nyugati olda
lon óceáni éghajlat alakult ki, és az Észak-atlanti Áramlás pozitív hő-anomáliát
eredményez. A csapadék bőséges, eloszlása egyenletes. A Skandináv-hegységtől
keletre fekvő Norrland, a Nyugat-Botteni parti alföld és Finnország északi és közép
ső részére szubarktikus éghajlat jellemző. Észak felé fokozatosan csökken a hőmér
séklet, kelet felé pedig fokozatosan csökken a csapadék. A területre jelentős hőinga
dozás jellemző, azonban az óceáni éghajlati hatás még érezhető. A növényzete tajga.
Dél-Svédországban a kontinentális éghajlat hűvös nyarú változata alakult ki, amely
átmenet az óceáni éghajlat felé, Kelet-Finnországban az éghajlati átmenet a
szubarktikus éghajlat felé. A terület növényzete vegyes erdők, nyír és fenyő egyes
helyeken bükk alkotja. Tundra éghajlattal Lappföld északi részén és az Északi szige
tek nyugati oldalán találkozhatunk
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246 Dr. Gyuricza László: Európa regionális természeti földrajza I.
http://www.hefop.uszeged.hu/hefop kk/documents/Tananyag/PTE/EUROPA REGIONÁLIS TERMESZETI FOLDRAJZ
A.pdf 2011.10.06.
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Az IPCC jelentése

247

szerint a skandináv régió folyamatosan melegszik,

azonban ahogy a jelenlegi éghajlati viszonyok között is látható, a klímaváltozás hatá
sai nem egyformán érintik a régió országait. Míg Finnországon kívüli területek hő
mérséklete 2050-re átlagosan 2,4C°-5,4C° között változik, addig az észak-keleti finn
területek hőmérsékleti változás maximuma elérheti a 7,4C°-ot. Norvégia a jelenleg
rendelkezésre álló adatok szerint a hőmérséklet-emelkedésben a térség élen járó or
szága, mert a területéhez tartozó Svalbard-szigeteken az átlagos hőmérséklet
növekedés 2,3C° fok volt. A már ma is kimutatható hőmérséklet-változás és a rend
kívüli időjárási jelenségek, valamint a jég- és hómentes időszakok növekedése to
vábbi változásokat generál az északi régió országainak természeti, gazdasági és tár
sadalmi környezetében.
A korábbi évszázadok során az emberek megváltoztatták a természeti környe
zetet, a föld, az erdők erőforrásainak kiaknázásával, az infrastruktúra kiépítésével. A
változások legsúlyosabb problémája a természetes élőhelyek számának csökkenése
vagy végleges eltűnése. A természetes élőhelyek pusztulása az intenzív mező- és
erdőgazdálkodás, az építőipar vagy a hulladékkezelés miatt azt eredményezi, hogy az
őshonos fajok élettere csökken, vagy teljesen eltűnik és helyükre betelepülő fajok
költöznek, melyek tovább csökkentik a korábban őshonos fajok túlélési esélyeit. A
klímaváltozás okozta további versenyhelyzetben a sérülékeny vagy kevésbé alkal
mazkodó képes fajok hatásos védelem nélkül a kihalás szélére sodródhatnak. Az
északi országokban nemcsak az éghajlatváltozás, hanem maga a természeti erőfor
rásokért küzdő ember is okozhat az őshonos fajokban visszafordíthatatlan pusztítást.
Tudom, ez nagyon furcsán hangzik egy olyan régióban, ahol az Északi-sarkkörhöz
közel fekvő területeken alacsony számú közösség él. Meg kell azonban mondanunk,
hogy a hagyományos életformák is, valamint az ember által betelepített vagy vélet
lenszerűen behurcolt fajok terjedése is hátrányosan érintik a terület őshonos faunáját
és flóráját. Az éghajlatváltozás és a régióban tapasztalt általános gazdasági növeke
dés valószínűleg a sérülékeny fajok esetében már rövid- és középtávon is a kihalással
fenyeget.

247 IPCC jelentés: Climate Change 2007: Synthesis Report, http://www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ar4/syr/ar4 syr.pdf 2011.10.09.
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'
248
Az Északi Tanács által kiadott jelentés szerint
az éghajlatváltozás hátrá
nyosan befolyásolja az őshonos fajok túlélőképességét. A jelentésben 14 olyan fajt
írtak le, amelynek viselkedése jól jellemzi a régió környezeti állapotát. Az évszakok
változása és a hőmérsékletemelkedés nem kedvez a sarkkörön túl élő flórának és
faunának. A jelenlegi sarkkörön túl élő fajok fokozott veszélynek vannak kitéve,
mert a jelenleg délebbre élő fajok élettere fokozatosan észak felé tolódik el. Termé
szetesen a klímaváltozás hatásai mellett meg kell említeni a biodiverzitásra ható töb
bi veszélyforrást is. Ilyen negatív közvetett hatása van a környezetszennyezésből
adódó savasodásnak és a tengerek eutrofizációjának
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A skandináv régióban ugyan

jelentősen csökkent a savasodásból adódó szennyezettsége a természetes vízfolyás
oknak, ami a különböző szennyezőanyagok csökkenő kibocsátásának köszönhető.
Norvégiában és Svédországban ugyanakkor a savanyított folyókat már mésszel keze
lik és ennek első eredményei már látszanak, néhány korábbi ívási helyre visszatértek
a lazacok

.2 5 0

Biztonság- és védelempolitikai szempontból is a régió valamennyi állama
számára a felszíni és a felszín alatti vizek védelme kiemelkedő jelentőséggel bír.
Finnország rendkívül gazdag felszíni és felszín alatti vizekben. Finnországban
251
187.888 tó és mintegy 25.000 km hosszúságú folyóvíz található.
Ezekhez az ada
tokhoz még hozzáadódik a Balti tenger 46.000 km-es partszakasza. Az ország felszí
ni vizei rendkívül sérülékenyek, mert többségűk geológiai okok miatt rendkívül se
kély. A sekély vizekben gyorsan elszaporodnak az algák, így a vizek ökológiai
egyensúlya gyorsan felborulhat.
Finnország jelentős felszín alatti vízkészlettel is rendelkezik. Az ország fel
szín alatti vizeinek átlagos mélysége 2-5 m (ez az átlagos talajvízszint mélysége,
248 Maria Mikkelsen (eds.): Signs of Climate Change in Nordic Nature 2009:551 Nordic Council of
Ministers, Copenhagen 2009.
249 Eutrofizáció: A növényi tápanyagok hatására egy adott víztestben a növények elszaporodnak. Ezek
a növényi tápanyagok természetes úton is és mesterségesen is bekerülhetnek a vizekbe. Természetes
úton például befolyással, esővízzel való bemosódással, széllel érkezhetnek a befogadóba, míg mester
ségesen leggyakrabban szennyezéssel kerülnek a vízbe.
250 Pylvänäinen: Nordic nature - trends towards 2010 - Examples of Nordic contributions towards the
international biodiversity target 2010 TemaNord 2010:509 Nordic Council of Ministers, Copenhagen
2010.
251 Finnország felszíni vizei: www.stat.fi
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amely miatt rendkívül sok helyen van jelentős belvízveszély tavasszal), azonban
vannak helyek, ahol meghaladja a 30 m-t is. A felszín alatti vizek mélysége május
ban átlagosan 1 méterrel megemelkedik. A talajszint alatti vízkészlet rendkívül fon
tos Finnország számára. Az ivóvíz-ellátás 60%-ban használ fel felszín alatti vizeket.
A felszín alatti vízkészletek azonban a tavasz beköszöntével jelentős szennyezés
fenyegetettségnek vannak kitéve. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy az or
szág vízkészletének

1 0

%-a védett.

Norvégia tengerpartja 25.148 km hosszú. Itt található Európa legnagyobb
gleccsere a Jostedalsbreen, amelynek területe 487 km 2.252
A problémák a sérülékeny talajszerkezet, a növekvő hajóforgalom és a mezőés erdőgazdálkodás okozta szennyezések miatt a skandináv régió valamennyi álla
mában rendkívül hasonlóak. A skandináv régió államaiban élő emberek milliói fo
gyasztanak naponta tavakból vagy patakokból származó vizet. Ez azt jelenti, hogy
rendkívül fontos ezeknek az országoknak a felszín alatti és feletti vizeinek védelme,
hiszen súlyos egészségkárosodáshoz vezethet a szennyezett ivóvízfogyasztás. Své
dországban körülbelül a lakosság 50%-a használ naponta felszíni, míg a társadalom
másik fele a felszín alatti, illetve a beszivárgásokból származó vízkészletekből hasz
nál. Természetesen az érzékeny és sérülékeny talajszerkezet miatt rendkívül fontos a
vízvédelem. Azonban a felszín alatti és feletti vizek között van egy lényeges különb
ség, ez pedig az organikus anyagok koncentrációja. A felszíni vizekben magasabb
százalékban van jelen. Gyakori eset, hogy a felszíni vizek elszíneződnek. Ennek
egyik oka a humusz beszivárgása a talajba, azonban a mező- és erdőgazdálkodásban
használt anyagokból is kerülnek mikroorganizmusok a felszíni vízfolyásokba.
A magas nyersvíz fogyasztás a térség országaiban jelentős biztonsági problé
maként jelenik meg. A szennyezések nemcsak természeti, hanem emberi katasztrófá
kat is okozhatnak. Az 1990-es években számos technológiai probléma miatt a nyers
vízben jelentősen megnőtt elsősorban a humusz koncentrációja és a víz minősége így
jelentősen leromlott. A problémákat ugyan sikerült orvosolni, azonban a jelenlegi
éghajlatváltozási tendenciák miatt újra előtérbe kerül a vízvédelem és a vízminőség.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján még rövidtávon sem becsülhető meg az
esetleges problémák nagysága. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján elmond
252 Norvégia vizei: www.ssb.no
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ható, hogy a skandináv félsziget keleti része gyorsabban fog melegedni és előrelátha
tólag a csapadék mennyisége is csökkenni fog, míg a nyugati részen több csapadék
és alacsonyabb hőmérsékleti értékek várhatók.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás
hatásai jelentős hatással vannak a skandináv régió országaira. Biztonságpolitikai
szempontból a biodiverzitás, a vízvédelem és a hidrogeológia kiemelt jelentőséggel
rendelkezik. Azt, hogy biztonságpolitikai szempontból az éghajlatváltozás milyen
veszélyeket rejt, Finnország 2009-ben kiadott biztonság- és védelempolitikai dokumentuma 253 fogalmazza meg: A változás mértékét nehéz megjósolni, mivel az egyes
hatások azonnali vagy közép- és hosszú távon érvényesülnek. Mivel globális prob
lémáról van szó, a helyi hatások jelentős eltéréseket mutatnak. Az éghajlatváltozás
összetett hatással van a természeti katasztrófák, a konfliktusok és a globális erőfor
rások átcsoportosítására, az élelmiszertermelés minőségére és az édesvízi erőforrások
hozzáférésére. Mindezek a hatások különösen a sérülékeny ökoszisztémákat sújtják
hátrányosan. A szélsőséges időjárási viszonyok, az aszályok, áradások a tenger szint
jének emelkedése hosszú távon migrációs folyamatokat indíthat el.

5.5

Az Északi Dimenzió politikája
Finnország már az európai uniós tagságának kezdetétől fogva hangsúlyozta,

hogy Oroszország, mint szomszéd állam számos kihívást és lehetőséget jelent az
Északi régió számára. A luxemburgi Európai Tanács napirendjén szerepelt először az
Északi Dimenzió 1997-ben. 1999-ben a finn elnökség idején tartották az első kü
lügyminiszteri találkozót, ahol már az első Északi Dimenzió Cselekvési Terv is létre
jött. Az Északi Dimenzió első és második Cselekvési Tervének középpontjában kör
nyezetvédelemmel, a nukleáris biztonsággal, a szervezett bűnözés elleni fellépéssel
és a Kalinyingrádi területtel összefüggő kérdések álltak. 2006-ban megtörtént az
Északi Dimenzió felülvizsgálata. Az Északi Dimenzió négy egyenrangú partner - az
EU, Oroszország, Norvégia és Izland -

együttműködésére épül. A keret

dokumentum kimondja, hogy a politika regionális kifejezése az EU és Oroszország
által megvalósított projektekre utal, amelyeket a gazdasági, az oktatási és kulturális
253 Finnish Security and Defence Policy 2009. http://vnk.fi/iulkaisukansio/2009/i 11 -turvallisuus-j 12sakerhets-j13-finnish/pdf/en.pdf 2008.03.02. Fordítás a szerzőtől.
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együttműködés, a jogállamiság, és a külső biztonság fejlesztése területén hoznak
létre. Az Északi Dimenzióban megvalósuló kooperációk és kapcsolatok elősegítik az
EU és Oroszország közötti, határokon átívelő együttműködések kialakítását az Észa
ki régióban és a Balti-tenger térségében.
Az EU finanszírozási mechanizmusainak kulcsszerepe van abban, hogy az
Északi Dimenzió célkitűzéseinek megvalósítására létrehozott projektek és programok
megvalósuljanak. Kanada és az Amerikai Egyesült Államok megfigyelőként vesznek
részt az Északi Dimenzióban, ugyanakkor az EU-tagállamokkal együtt Kanada is
finanszírozott nukleáris biztonsági projekteket az Északi Dimenzió Környezetvéde
lemi Partnerségi programján belül.
Az Északi Dimenzió Környezetvédelmi Partnerségi Programját 2001-ben ala
pították azzal a céllal, hogy erősítse és koordinálja a környezetvédelmi projekteket az
Északi régióban. Az elmúlt években számtalan, határon átnyúló környezetvédelmi,
valamint energiahatékonysági és nukleáris biztonsági projektet finanszírozott.
2003-ban Finnország és Norvégia kezdeményezésére létrejött az Északi Di
menzió Közegészségügyi és Szociális Jóléti Partnerségi Programja. Finnország szá
mára azért volt fontos, hogy csökkentse az életmóddal összefüggő betegségek terje
dését és javítsa az életminőséget. Ez a program koordinálja az EU balti-tengeri stra
tégiájának egészségüggyel foglalkozó részét is. A partnerségi program elősegíti az
információcserét, valamint négy szakértői csoportot hozott létre az Északi régióban
legnagyobb problémát jelentő betegségek terjedésének csökkentésére, továbbá támo
gatja az őslakos népek egészségügyi és szociális jóléti intézményekhez hozzáférését.
Finnország a négy szakértői csoportból kettőt vezet.
2009-ben jött létre az Északi Dimenzió Közlekedési és Logisztikai Partnersé
gi Programja, amelynek célja, hogy javítsa a közlekedési kapcsolatokat és a logiszti
kai lehetőségeket a régióban, valamint koordinálja a kis határátkelőhelyek megújítá
sát. Tekintettel arra, hogy a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos beruházások
rendkívül drágák és időigényesek, így egy támogatási alapot is létrehoztak, amely
megkönnyíti az egyes projektek előkészítését. A beruházások finanszírozását a Hel
sinkiben működő Északi Beruházási Bank végzi.

183

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

Regionális aspektusból tekintve az Északi Dimenzió lehetőséget teremt arra,
hogy összehozza az Északi régió kulcsszereplőit és csökkentse az egymást átfedő
funkciókat, ezzel is növelve a hatékonyságot.

5.6

A skandináv államok és a balti államok együttműködé
se
A balti államok 2004-ben váltak NATO-tagállammá. Az Északi-Balti régióban

bekövetkező geopolitikai és geostratégiai változásoknak következtében a régió vala
mennyi állama számos kihívással néz szembe. A balti államok és a skandináv álla
mok számos közös regionális együttműködésben vesznek részt és gyakran a regioná
lis érdekeket az EU vagy a NATO politikai szintjén is megjelenítik. Az Északi-Balti
regionális biztonsági együttműködésnek a 2009-ben megjelent Stoltenberg jelentés
adott új lendületet. A régió elhelyezkedéséből adódóan - részben történelmi és föld
rajzi részben a geostratégiai változások miatt - az Oroszországgal fenntartott kapcso
latok szükségszerűen meghatározzák a régió országainak biztonságát.
A balti államok szempontjából a NATO továbbra is a védelem első számú ga
ranciája, ugyanakkor a skandináv államok követhetik saját biztonsági együttműködé
süket, amely átível az EU és a NATO intézményi határain. A Stoltenberg jelentés azt
javasolja, hogy két vagy több ország működtessen közös védelmi rendszert, külön
hangsúlyt helyez a jelentés a védelmi együttműködés lehetőségeire. A jelentést a
balti államok részéről is érte kritika, mégpedig az, hogy meglehetősen kevés figyel
met kap benne a balti régió, ugyanakkor túlzottan hangsúlyosan jelenik meg benne az
Északi-sark régió

.2 5 4

A skandináv és a balti biztonság sok szempontból különálló, azonban a geo
politikai változások miatt egyre inkább összefonódik. Ennek első lépése a védelmi
miniszterek rendszeres találkozója volt. Az elkötelezettség a skandináv országok
részéről a balti biztonság mellett valódi ugyan, azonban megjelennek benne a nemze
ti érdekek is, hiszen a poszt-szovjet geopolitikai aréna közvetlen biztonsági hatást

254 Marika Laizane-Jurkane: Nordic Cooperation on foreign and security policy in: Zaneta Ozolina
(ed): Rethinking Security, Zinatne Riga, 2010. 184. oldal
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gyakorol saját biztonságukra is.

255

Ennek az a magyarázata, hogy míg a skandináv

országok nem rendelkeznek biztonsági deficittel, addig a balti államok igen. Ezenkí
vül csak Észtországban közelítenek a védelmi kiadások a GDP 2%-ához, ugyanakkor
Lettországnak nem katonai, hanem a vám- és határellenőrzéssel vannak jelentős
problémái

.2 5 6

A skandináv államok támogatják a balti államok biztonsági és védelmi

szektorainak fejlesztését. A kihívások, amelyek megjelennek az Északi-Balti régió
ban kapcsolódnak a szélesebb regionális és transzatlanti kihívásokhoz. A kihívások
jelentős része Oroszországhoz, illetve az EU-Oroszország, a NATO-Oroszország,
valamint az Amerikai Egyesült Államok-Oroszország viszonyhoz kapcsolódik. Eb
ből a kontextusból tekintve a skandináv és a balti államok együttműködését elmond
ható, hogy számos gyakorlati kezdeményezés jött létre az elmúlt évek alatt. A balti
államok meghívást kaptak az északi országok hadgyakorlataira és rendszeres kapcso
lattartás jött létre a katonai felsővezetés szintjén is.
A fenti részben a katonai biztonsággal kapcsolatos együttműködést emeltem
ki, ugyanakkor az átfogóan értelmezett biztonságnak van számos más területe is,
amely legalább olyan fontos és a geostratégiai változások miatt egyre jelentősebbé
válik az országok biztonsága szempontjából. Ezek az új típusú biztonsági kihívások,
amelyek befolyásolják az egyes társadalmak fejlődését és jólétét. Az Északi-Balti
régió biztonságát, részben a bekövetkező és már bekövetkezett környezeti változá
soknak köszönhetően számos ilyen típusú kihívás érte és éri. A régió országai által
elfogadott biztonság- és védelempolitikai stratégiák átfogóan értelmezik a biztonság
fogalmát, ugyanakkor kiemelik az alapvető területi védelem mellett a gazdasági, a
környezeti biztonság kérdéskörét.
A skandináv és a balti államok mindegyik témában számos multi- és bilaterá
lis együttműködést kötöttek egymással. Ezek közül most a polgári biztonsággal és a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos együttműködést emelem ki. Az Északi-Balti ré
gióban bekövetkező súlyos természeti katasztrófák, vagy az ipari balesetek és az el
hárításuk a ritkán lakott területek, a nagy távolságok, az eseteként hiányos infrastruk
túra és a törékeny ökoszisztémák miatt komoly kihívást jelent a kormányoknak. Az
255 Edward Lucas: Loose ends and Their virtues or, a conceptual non-framework for Nordic_Baltic
Securitycooperation in: Robert Nurick-Magnus Nordenman (ed): Nordic-Baltic Security - Regional
Agenda and Global Role, Atlantic Council, 2011. 5. oldal
256 i.m. 3. oldal

185

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

elmúlt években a régió országai számos együttműködést hoztak létre azért, hogy ké
pesek legyenek kezelni a kihívásokat. A közös polgári védelemmel és katasztrófavé
delemmel kapcsolatos együttműködés azonban még nagyon kezdetleges, mert min
degyik állam történelmi tapasztalataira támaszkodva hajlamos arra, hogy minimálisra
csökkentse a kötelező hozzájárulást és az egyéb vállalásokat, amelyek esetlegesen
korlátozzák a szuverenitásukat. Ugyanakkor részben a Stoltenberg jelentésben meg
fogalmazott katasztrófavédelmi célkitűzések továbbgondolása elindította az úgyne
vezett Haga folyamatot, amelyben 11 tematikus munkacsoport vizsgálja a katasztró257
favédelem területén létrehozható együttműködéseket.

5.7 Finnország és a balti államok kapcsolata
A finn biztonság- és védelempolitikai stratégia kiemeli, hogy erősíteni kell a
kapcsolatokat a balti államokkal. Finnország számos területen alakított ki különböző
szintű együttműködéseket a balti államokkal, ugyanakkor a balti államok csoportjá
ból ki kell emelni Észtországot, akivel a csoporton belül a legszorosabb az együtt
működése.
Finnország és Észtország kapcsolata nagyon intenzív a politika, a gazdaság és
a társadalom szinte minden szintjén. A kétoldalú kapcsolatok fejlesztése 2002-ben
indult meg, amikor a finn és az észt kormány vizsgálni kezdte a kétoldalú kapcsola
tok fejlesztésének lehetőségeit. A vizsgálat eredménye egy jelentés volt, amely aján
lásokat és javaslatokat fogalmazott meg a bilaterális kapcsolatok fejlesztésének lehe
tőségeiről. 2007-ben a Matti Vanhanen vezette finn kormány és észt partnere úgy
döntött, felülvizsgálják a kapcsolatok fejlesztéséről szóló jelentést és hosszú távú
258
stratégiát dolgoznak ki. A stratégia célja az volt, hogy együttműködve válaszolja
nak a globalizáció problémáira és a régiót érintő kihívásokra. A kidolgozott stratégia

257 Haga Nyilatkozat:
http://www.fmn.dk/videnom/Documents/Deklaration%20Haga-deklarationen%20slutlig%20(4').pdf
2012.04.08.
258 Prime Minister Office: Opportunities for Cooperation between Estonia and Finland 2008, Prime
Minister’s publication 10/2008
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/cooperation-betweenestonia-and-finland/Opportunities for Cooperation between Estonia Finland2008.pdf 2009.10.02.
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kiemelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése nem befolyásolja a harmadik or
szággal és a nemzetközi intézményekkel kialakított kapcsolataikat.
A legfontosabb részei a hosszú távú stratégiának az energiaellátás biztonsá
gával és a Finn-öböllel, valamint a Balti-tengerrel összefüggő kérdéskörök. Az ener
giaellátás biztosítása azért is napirendre került a kétoldalú kapcsolatokban, mert
mindkét ország energia-importőr, ugyanakkor közös felkészülést igényel a Balti
tenger alatti csővezeték projekt kivitelezése, amely javítja a két ország energiabizton
ságát. A dokumentum rögzítette, hogy a másik két balti államra is ki kell terjeszteni
az esetleges együttműködést.
A Balti-tengerrel és a Finn-öböllel kapcsolatos biztonsági problémák szintén
kiemelkedő nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. A két állam között a Finn-öböl
szélessége mintegy 70 km, itt rendszeres hajóforgalom bonyolódik. A hajózás biz
tonságának növelése, valamint a tengeri szállításokkal összefüggő környezetszenynyezés csökkentése nemcsak a bilaterális kapcsolatokban jelenik meg, hanem a
skandináv államok együttműködésében, valamint az EU Balti-tengerről szóló cselek
vési tervében is. A finn-észt közös védelem területén létrehozható együttműködése
ket szakértői csoport vizsgálta, azonban a skandináv és a balti államok együttműkö
désének fejlődésével számos a területet érintő kooperáció jött létre.
Finnország a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése során is kiemelten támogatja
azoknak a területeknek a fejlesztését, amelyek megjelennek az Északi Tanács és az
EU hivatalos politikái között.
Finnország kapcsolatai Lettországgal nemcsak a politikai kommunikáció
szintjén jók, hanem a gazdasági együttműködések is kiválóak. Finn szempontból a
bilaterális kapcsolatokat tovább kell fejleszteni. A két ország között folyamatos a
kapcsolattartás, a megbeszélések témája legtöbbször a regionális és bilaterális gazda
sági és környezetvédelmi együttműködés, valamint az EU Balti-tengerrel kapcsolatos
politikája, ugyanakkor a két ország között napirendre kerül számos a szomszédság
politikával kapcsolatos kérdéskör is. Finnország és Lettország az EU-ban és az Észa
ki-Balti régióban, valamint a NATO-ban is számos együttműködésben vesz részt.
Finnországot Litvánia egy megbízható hosszú távú partnernek tartja. A kétol
dalú kapcsolatok elsősorban a gazdaság különböző területein vannak, ugyanakkor a
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skandináv és a balti államok között fennálló együttműködésnek köszönhetően szá
mos multilaterális együttműködésben vesznek részt. A biztonsági kihívások tekinte
tében hasonló kihívásokkal néznek szembe, ugyanakkor Litvánia számára a migráció
kiemelt problémát jelent.
Finnország az egyik legnagyobb befektetőnek számít Litvániában. A finn vál
lalkozások többsége a kereskedelembe, az építőiparba, az élelmiszeriparba, a közle
kedési ágazatba és a megújuló energiákkal kapcsolatos szektorokba fektet be.

5.8
>

Részkövetkeztetések

Doktori értekezésemnek ebben a fejezetében meghatároztam Finnország he
lyét és szerepét a skandináv országok között. Az ország identitásánál jelez
tem, hogy nyelvileg nem skandináv állam, azonban kultúrájában és gondol
kodásmódjában a skandináv régióra jellemző vonások találhatók meg. Az or
szág ennek ellenére nem küzd identitás válsággal és a korábbi történelmi
helyzetéből adódóan sem jelennek meg azok a félelmek vagy biztonsági defi
citek, amelyek a kelet-közép- európai államokra jellemzőek. Az országnak
hidegháború évei alatt megszerzett tapasztalata elég történelmi leckét jelen
tett, ahhoz, hogy a régió és benne Finnország geostratégiai helyzetének meg
változásakor új együttműködéseket alakítson ki a régió államaival. Megálla
pítottam, hogy a Finnország regionális együttműködéseinek az alapját az Eu
rópai Unió szabályai adják, regionális együttműködéseinek kialakításakor
pedig igénybe veszi a meglévő regionális intézményrendszert.

>

A skandináv régió felértékelődő területe az Északi-sark területe. Finnország a
régió többi államával együtt kiemelt figyelmet fordít erre a szubrégióra. A
magát Északi-sarki államnak tartó Finnország már elkészítette az Északi
sarkkal kapcsolatos stratégiáját. A dokumentumból kiderül, hogy az ország
inkább gazdasági lehetőségként tekint a régióra. A stratégiában meghatározott
célkitűzések részben ellentétesek, részben pedig nem összeegyeztethetők a
régió legnagyobb parti államának célkitűzéseivel. Az Északi-sark bemutatása
azért is fontos biztonság- és védelempolitikai szempontból, mert a globális
felmelegedés okozta éghajlatváltozás hatásai drasztikusan jelennek meg a ré
gióban. Az Északi-sark régióban történő változások már rövid távon is hatást
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gyakorolnak nemcsak a skandináv régió, hanem egész Európa biztonságára is.
Úgy gondolom, hogy Finnország számára az következő évtizedben lezajló
változások számos biztonság- és védelempolitikai kihívást jelentenek majd. A
globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás kockázatait ma még nem tud
juk megbecsülni. Finnországnak számára a környezeti biztonságban bekövet
kező változások előre nem felmérhető kockázatokat hordoznak. Ezeknek a
kockázatoknak a kezelésében és az esetleges biztonság- és védelempolitikai
kérdések kezelésében Finnország feltétlenül számít az Európai Unió eljárásai
ra. Az ország a jelenleg felmerülő biztonsági kockázatok ellenére törekszik a
szubrégió minden kiemelt szereplőjével a partneri viszony kialakítására. A
térség problémáinak kezeléséhez felhasználja az Északi-sark Tanácsot. Kuta
tásaimban megállapítottam, hogy a felértékelődő régió és az ott található
nyersanyagok egy új versenyfutást indítottak el. A régiós országok és a régión
kívüli feltörekvő gazdaságok egyaránt részesedni szeretnének az ásványkin
csekből, azonban a nemzetközi szabályozás hiányosságaiból adódóan kiala
kulhatnak válságok. Az esetleges konfliktus hatással lesz Európa valamennyi
államának biztonságára.
>

Finnország számára az Északi-sark régiónak gazdasági szempontból van je
lentősége. A Barents-Euro-Arctic szubrégióban számos környezetvédelmi és
gazdasági együttműködést hozott létre Norvégiával, Svédországgal és Oro
szországgal. Ezek az együttműködések erősítik Finnország helyzetét a régió
ban. A Barents-Euro-Arctic szubrégióban megvalósult együttműködések
ugyanakkor lehetőséget teremtenek Finnországnak, hogy a határmenti
együttműködés keretein belül erősítse kapcsolatait Oroszországgal és a régió
többi államával.

>

Finnország regionális kapcsolatainak alapját az Északi Tanácsban létreho
zott együttműködések jelentik. A régió országaival fennálló bilaterális kap
csolatai is számos területen a regionális együttműködés mélyülésével multila
terálissá váltak. Ugyanakkor az ország európai uniós tagsága lehetőséget biz
tosított arra, hogy a mediterrán együttműködéshez hasonlóan európai uniós
szintre emelje az Északi régióval kapcsolatos politikát. Azt, hogy Finnország
képes volt az Európai Unió valamennyi tagállamával elfogadtatni a régióról
szóló politikát annak köszönhető, hogy olyan témákat vitt közösségi szintre,
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amely minden ország számára tartogatott biztonság- és védelempolitikai, il
letve gazdasági szempontból fontos lehetőséget. Finn szempontból az Északi
Dimenzió politikája egy újabb kapcsolatépítési lehetőség a skandináv álla
mokkal és Oroszországgal.
>

Finnország az elmúlt két évtizedben újraépítette kapcsolatait a függetlenné
vált balti államokkal. Együttműködésüket regionális kontextusban lehet a leg
jobban megítélni, bilaterális kapcsolataik a gazdasági és a környezetvédelmi
kérdésekre koncentrálódnak. Finnország szempontjából kiemelt jelentősége
vannak is, hogy az Északi Tanács - mint regionális intézmény - számos terü
leten alakított ki együttműködéseket a balti államokkal. Az így kialakított
multilaterális kapcsolatok megerősítették Finnország helyzetét a Balti régió
ban. Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy a Finnország a balti államok
közül Észtországgal alakította ki a legtöbb kapcsolatot. Ennek magyarázata a
nyelvi és kulturális hasonlóság, illetve a két állam relatív közelsége lehet.
Ugyanakkor biztonság- és védelempolitikai szempontból az orosz rakétatele
pítések miatt hasonló problémákkal szembesültek. Oroszország szerepe és
helyzete a kialakított biztonság- és védelempolitikai szempontból fontos
együttműködésekre is hatással van.

>

Finnország részt vesz az Északi régió kül- és biztonságpolitikai együttműkö
déseiben, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy számára kiemelt jelentősége van az
Európai uniónak.
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Befejezés
A kutatás eredményeinek összefoglalása
A XX. században a nemzetközi politika számos nagy jelentőségű változáson
ment keresztül. Globalizálódó világunkban a biztonságpolitika és maga a biztonság is
egyre komplexebb jelentéssel bíró fogalommá vált. Értekezésemben bemutattam
Finnország biztonság- és védelempolitikájának változásait a hidegháború végétől
napjainkig. Doktori értekezésemben felvázoltam a finn biztonság- és védelempolitika
alapvető jellemzőit (semlegesség, kisállami koncepció és nemzetközi válságkezelő
művetek), illetve azt a történelmi kiindulópontot, amely alapján a hidegháború idő
szaka alatt semlegességi politikáját folytatta. Elemeztem azokat a problémákat, melylyel az ország szembesült egy nagyhatalom árnyékában és megállapítottam, hogy a
hidegháború idején, kényszerpályán mozgó Finnország sikeresen használta ki azokat
a politikai lehetőségeket, amelyekkel befolyásolni és egyben tágítani tudta külpoliti
kai mozgásterét. Megállapítottam, hogy a hidegháború ideje alatt Finnország önként
vállalt semlegessége eltért más államok semlegességétől, mert a szomszédos nagyha
talom érdekeit és érzékenységét mindvégig szem előtt tartotta, azonban a nemzeti
érdekei által meghatározott volt. Az értekezés első fejezetében felvázoltam az ország
európai uniós csatlakozását, úgy hogy kiemeltem az országhoz tartozó autonóm terü
lettel kapcsolatos problémakört. Finnország sikeresen európai uniós csatlakozása,
illetve újonnan létrehozott és megújított kapcsolatai a régió országaival és semleges
ségi politikájának radikális változása a hidegháború utáni időszakban bekövetkezett
geopolitikai és geostratégiai változások eredménye.
Az értekezésem második fejezetében elemeztem Finnország hozzájárulását az
Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájához. Megállapítottam, hogy al finn
biztonság- és védelempolitikai stratégiában megjelenő változások az ország által
korábban képviselt politika lassú, logikus és koherens változását jelenítik meg. A
stratégiában megjelenő katonailag elnemkötelezett státusz a semlegességi politika
változására utal, ugyanakkor ennek a politikának a rugalmas értelmezése adott lehe
tőséget az országnak arra, hogy Finnország hozzájáruljon az EU válságkezelő képes
ségeinek kialakításához. A témakör elemzése után levontam azt a következtetést is,
hogy Finnország uniós csatlakozása után csatlakozása után gyorsan alkalmazkodott
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az E U érdek alapú politikájához és sikeresen alkalmazta nemzeti érdekei megvalósí
tásában.
Az értekezésem harmadik fejezetében Finnország és a NATO kapcsolatait
vázoltam fel. Megállapítottam, hogy az ország együttműködése a Szövetséggel elin
dította a Finn Védelmi Erőben is a stratégiaváltást. A fegyveres erő átalakítása azon
ban lényegesen lassabban megy végbe, mint ahogy azt a politikai osztály és a katonai
vezetés tervezte. Ennek oka, hogy a 2004 előtt létrejött szervezeti egységek átalakítá
sa és/vagy felszámolása a jelenlegi gazdasági helyzetben felvállalhatatlan pénzügyi
terhet ró a költségvetésre. Mindezek ellenére a fegyveres erő folytatja az átalakulást,
azzal a kitétellel, hogy az általános hadkötelezettség kérdése és a professzionális
haderő kialakításának lehetősége egyelőre nincs napirenden. A fegyveres erő reform
ja egy olyan folyamatként értékelhető, amelyben az ország politikai és katonai veze
tése egy olyan konszenzust hozott létre a ténylegesen szükséges és lehetséges fejlesz
tésekről és átalakításokról, melyeknek megvannak a gazdasági alapjai.
Finnország együttműködése a Szövetséggel sokrétű azonban itt is meg kellett
állapítanom, hogy egy pragmatikus, nemzeti, politikai konszenzuson alapul. Az or
szág a Szövetséggel történő együttműködés során felhasználja a korábbi ENSZ által
létrehozott válságkezelő műveletekben szerzett tapasztalatait, a Szövetség vezette
műveleteiben a részvételről önállóan dönt. A téma elemzésekor döbbentem rá, hogy
Finnország számára a NATO-val kialakított kapcsolat és az ország lehetséges NATO-tagsága nem kényszerű szükségszerűség, hanem egy pragmatikus politika ered
ményeként létrehozott nemzeti konszenzuson alapuló politikai döntés.
Értekezésem negyedik fejezetében bemutattam Finnország és Oroszország
kapcsolatait. A két ország kapcsolatrendszere több mint két évszázadra nyúlik vissza,
azonban éltem a szubjektív kiválasztás lehetőségével és csak a hidegháború utáni
időszakban létrejött változásokat vizsgáltam meg. Megállapítottam, hogy a finn
orosz kapcsolatok, amelyek már a hidegháború időszakában is kivételesnek számítot
tak radikális minőségi változáson mentek keresztül. Finnország és Oroszország kap
csolata a történelmi tapasztalatok ellenére is egy jól működő bilaterális kapcsolattá
alakult át. Ebből a kapcsolatrendszerből a biztonság- és védelempolitika szempontjá
ból általam fontosnak ítélt területeket mutattam be. A két ország között fennálló bila
terális kapcsolatok az elmúlt két évtizedben folyamatosan fejlődtek és hozzájárultak
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a két ország határmenti területeinek a fejlődéséhez is. A környezetvédelem területén
létrejött megállapodások, valamint a közös kutatások és a természeti környezetvé
delme érdekében létrehozott nemzeti parkok hálózata segítséget nyújt a két államnak
az éghajlatváltozása hatásainak csökkentésére. Ugyanakkor a két állam bilaterális
kapcsolatainak fejlődése Finnország európai uniós tagságának következtében módo
sult, azonban ez inkább előnyöket jelentett mindkét ország számára. A határmenti
együttműködés keretein belül létrejött Oroszország északnyugati és Finnország észa
ki részén egy olyan kapcsolatrendszer, amely megkönnyíti az orosz állampolgárok
Európában utazását, valamint kiemelt szerepe van az eddig elzárt és elmaradott észa
ki területek fejlesztésében. Biztonság- és védelempolitikai szempontból Finnország
és Oroszország kapcsolatai erősítik a régió stabilitását és ezenkívül hozzájárulnak
Európa biztonságához is.
Értekezésem ötödik fejezetében Finnország helyet és szerepét elemeztem a
skandináv régióban. Meghatároztam az ország identitását és megállapítottam, hogy
bár nyelvi és kulturális értelemben a finnugor népekhez tartozik politikai viselkedé
sében megtalálhatók a skandináv államok jellemzői.
A fejezetben elemeztem Finnország és a skandináv régió államainak kapcso
latát, amelyeket az ország részben átalakított, részben pedig újjáépített megváltozott
biztonság- és védelempolitikai alapelveiben foglaltaknak megfelelően. Bemutattam a
Stoltenberg jelentést, amit azért tartok fontosnak, mert átfogó jelleggel meghatározza
a skandináv államok biztonság- és védelempolitikai együttműködésének kereteit.
Ugyanakkor a jelentés finn szempontból tartalmaz hibákat, ám ennek ellenére is a
folyamatosan változó biztonsági környezetben egy kiindulási alapot ad. Ebben a fe
jezetben emeltem ki az Északi-sark régióval kapcsolatos főbb elemeket is. A témát
azért tartottam fontosnak, mert a megváltozó biztonsági környezet hatást gyakorol
Finnország, a régió többi állama és ezáltal Európa egészének biztonságára is. Bár a
témát két részletben mutattam be (Oroszországgal kapcsolatos részt a negyedik feje
zetben), úgy gondolom, hogy a globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás a régi
ót csökkentő drasztikus hatásainak csökkentése minden országnak érdeke. Finnor
szág szempontjából az éghajlatváltozás hatásainak nemcsak az Északi-sark régióban
bekövetkező változások miatt van jelentősége, hanem azért is, mert az ország termé
szeti adottságai miatt a természetes vizek állapota biztonsági kockázatokat jelent. Az
Északi-sark régióval kapcsolatos témakörből kiemeltem a Barents-Euro-Arctic régi
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ót, mert az itt létrejött regionális együttműködés európai szinten is kivételesnek szá
mít. Az értekezés harmadik fejeztében szintén érintettem a témát azonban tényleges
kifejtésére a skandináv országok regionális együttműködése miatt ebben a fejezetben
került sor. A régió elemzésekor megállapítottam, hogy Finnország olyan multilaterá
lis együttműködésben vesz részt, amelyet az Európai Unió is kiemeltem támogat. Az
itt létrejött regionális kapcsolatok hatással vannak az egész skandináv térség bizton
ságára, valamint stabilizáló szerepet töltenek be az Északi-sark régióban is. A Ba
rents-Euro-Arctic régióban létrejött gazdasági, kulturális és környezetvédelmi
együttműködések segítséget nyújtanak a részt vevő országoknak az elmaradott északi
területek fejlesztéséhez és az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez. Finnország
szempontjából ennek az együttműködésnek azért is van jelentősége, mert az ország
nak nincs közvetlen kijárata a Barents-tengerre, ugyanakkor az együttműködés lehe
tőséget biztosít számára, hogy érvényesítse biztonsági megfontolásait.
Finnországnak a régióban betöltött szerepe kapcsán vizsgáltam az Északi ta
nácsban betöltött szerepét és megállapítottam, hogy az ország számára a regionális
együttműködések legfőbb színtere. Az ország számos olyan regionális együttműkö
désben vesz részt, amelyet az Északi Tanács koordinál. Finnország szempontjából
európai uniós tagságának kezdetétől fontos az Északi régió, így következetes politi
kával elfogadtatta az EU tagországaival, hogy ennek a régiónak is szüksége van a
mediterrán együttműködéshez hasonló regionális politikára. Finnországnak két általa
betöltött Európai Uniós elnökségre volt szüksége, hogy az Északi Dimenzió politiká
ját elfogadtassa az EU tagállamaival. A fáradozásait siker koronázta, amely a
határmenti együttműködésekben, a Barents-Euro-Arctic régió fejlődésében, valamint
az Oroszország északnyugati területeivel kialakított regionális együttműködésekben
nyilvánul meg. Az Északi Dimenzió politikája további regionális fejlesztési lehető
ségeket jelent, hiszen ebbe a kooperációba a balti államok is bekapcsolódtak. A regi
onális politika ilyen szintű fejlesztése a meghatározó az egyes államok kapcsolat
rendszerére, ugyanakkor hozzáárul az érintett régió stabilitásának megerősödéséhez
is. Finnország szempontjából pedig azt is jelenti, hogy a regionális, kétoldalú kapcso
latainak jelentős része multilaterálissá vált.
Finnország és a balti államok kapcsolatát is ebben a fejezetben elemeztem.
Az ország és a balti államok között kialakított kapcsolatok a partnerségre épülnek és
a mai biztonság- és védelempolitikai szempontokból a legfontosabb területekre, a
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gazdaságra és a környezeti biztonságra koncentrálódnak. Finnország ugyanakkor
segítséget nyújtott a balti államoknak a határőrizettel kapcsolatos feladatok megoldá
sában. Finnország és a balti államok regionális kapcsolatait három tényező (az euró
pai uniós tagság, az Északi Tanács és Oroszország) határozza meg, melyek közül az
Északi Tanácsban kialakított együttműködések és Oroszország biztonsági percepcióit
kell kiemelni. Az Északi Tanács által koordinált együttműködések főként a környe
zetvédelem és a hajózási ipar területen folyamatosan fejlődtek és a legújabb techno
lógiák beszerzését tették lehetővé. Az orosz biztonsági percepciók pedig azért voltak
fontosak, mert mindegyik balti állam területén jelentős számú orosz ajkú kisebbség
él, melyek jelentős befolyást gyakorolnak az országok helyzetére. További szempont
a finn-balti kapcsolatok elemzésekor, hogy a regionális nagyhatalom érdekérvényesí
tő képessége megjelenik ebben a régióban is. A kutatásaimból azonban rájöttem arra
is, hogy a finn-balti kapcsolat fejlődése nem képzelhető el az Európai Unió nélkül,
mert nem mindegyik kis ország képes a szomszédos nagyhatalom árnyékában sikere
sen felépíteni külpolitikai kapcsolatait. Finnország és az Északi-Balti régió országai
nak kapcsolatát elemezve és értékelve döbbentem rá, hogy a Finnország szempontjá
ból a régió országaival kialakított kapcsolatai fontosabbak, mint az Európai Unió
más tagállamaival létrehozott együttműködései.
A kutatásaim során világossá vált, hogy nagyon keveset tudunk Finnország és
a skandináv, valamint a balti államok összetett és bonyolult kapcsolatrendszeréről és
a köztük fennálló történelmi és geopolitikai kapcsolatokról.
Megállapítottam, hogy az ország külpolitikájának és külkapcsolatainak sa
rokköve a regionális együttműködés. Az értekezésem megírása közben jöttem rá,
hogy Finnország egy rendkívül következetes és nemzeti konszenzuson alapuló hoszszú távú politikájának következménye, az hogy az ország képes volt a szomszédos
nagyhatalom árnyékában sikeres külpolitikát folytatni. A hosszú távú politikai kon
szenzus egyben olyan fejlesztési programok megvalósítását is lehetővé tette számára,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a jóléti társadalom kialakításához. Bizton
ság- és védelempolitikai szempontból értékelve lehetőséget adtak az országnak a
nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésre. Ezek a kooperációk és önként
vállalt feladatok teremtették meg a lehetőségét annak, hogy az ország védelmi képes
ségei átalakuljanak és fejlődjenek. A kutatásaim rámutattak arra is, hogy ugyan elin
dult az ország fegyveres erőinek reformja és az eszközbeszerzések egy része megva
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lósult a gazdasági válság és a társadalmi ellenállás hatására a szárazföldi haderőnem
transzformációja kitolódott. Értekezésemben ugyan részben érintettem a légierő át
alakítását azonban ennek a haderőnemnek az átalakulása sem ért véget. A légierő
jelenlegi átalakítása a szervezeti keretek mellett az oktatást és kiképzést érintette.
Értekezésemben mindent összevetve megállapítottam, hogy Finnország biz
tonság- és védelempolitikája a hidegháború lezárása után a geopolitikai és a
geostratégiai változások bekövetkeztése miatt átalakult. Az 1990-es évek változásai
döntő szerepet játszottak az ország nyugati orientációjában és későbbi sikeres euró
pai uniós integrációjában. A megváltozott biztonsági környezethez alkalmazkodva az
ország módosított biztonság- és védelempolitikai koncepcióján. Ennek eredménye,
hogy

semlegességi

politikája

radikálisan

megváltozott.

Az

új

katonailag

elnemkötelezett státusz rugalmas értelmezése meghatározta az Európai Unió Közös
Kül- és Biztonságpolitikájához való hozzájárulását. A változó biztonság- és véde
lempolitikai alapelvek lehetőséget biztosítottak arra is, hogy az ország új kapcsolato
kat építsen fel a skandináv és a balti régió államaival, valamint a hidegháború ideje
alatt is kivételesnek számító kapcsolatát átalakítsa Oroszországgal.
A fentiek tükrében úgy gondolom, hogy sikerült egy átfogó képet adnom a
finn biztonság- és védelempolitika változásairól. Természetesen a mivel az értekezé
semben az egyes témák és részleteiket szubjektíven emeltem ki, így a biztonság sok
aspektusa nem képezte kutatásaim tárgyát. Mégis úgy gondolom, hogy az általam
megírt doktori értekezés a téma megismeréséhez, illetve a skandináv régió további
kutatásaihoz segítséget nyújt.
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A kutatómunkám uj tudományos eredményei
Az értekezésem témájában elvégzett kutatómunkám, a tudományos igényű
rendszerezés és elemzés alapján az alábbiakat tekintem tudományos eredményeim
nek:

1

Doktori értekezésem első fejezetében elemeztem az 1990-es évek új típusú
biztonsági kihívásait. A finn biztonság- és védelempolitikában végrehajtott
módosítások egyértelműen az új típusú biztonsági kihívásokra és az ezáltal
megváltozott biztonsági környezetre vezethetők vissza. Értekezésem első hi
potézisét, melyben azt feltételeztem, hogy Finnország jelenlegi biztonság- és
védelempolitikai tézisei az 1990-es évek új típusú biztonsági kihívásaira ve
zethetők vissza bizonyítottam.

2

Kutatásaim alapján bizonyítottam, hogy a hidegháború idején kényszerpályán
levő finn biztonság- és védelempolitika a korszak lezárását követően megvál
tozott. Az új biztonság- és védelempolitikai koncepciónak köszönhetően
megváltozott viszonya az Európai Unióval és a NATO-val. Bizonyítottam,
hogy az új biztonság- és védelempolitikai stratégiában megfogalmazott elvek
mentén radikálisan megváltozott Finnország semlegességi politikája. A sem
legesség fogalmának újradefiniálása lehetővé teszi Finnország tevőleges hoz
zájárulását az Európai Közös Biztonság- és Védelempolitikához.

3

Bizonyítottam, hogy Finnország jelenlegi biztonság- és védelempolitikai kon
cepciójában meghatározóvá váltak a globális együttműködés elemei, ugya
nakkor szignifikáns hangsúly-eltolódást mutat az euro-atlanti szervezetekkel
folytatott együttműködés felé. Ez a bekövetkezett változás elsősorban az Eu
rópai Unióval, de nem utolsó sorban a NATO-val kialakított kapcsolatokban
valósul meg. Finnország geostratégiai helyzetéből adódóan a hagyományos,
regionális együttműködés elemei is megőrizték jelentőségüket, amelyek a
skandináv és a balti államokkal kiépített kapcsolatokban jelennek meg.

4

A hidegháború lezárását követően Finnország nemzetközi kapcsolatai gyöke
resen átalakultak. Finnország biztonság- és védelempolitikai koncepciója nem
szakított a korábbi kül- és biztonságpolitikai hagyományokkal, hanem a
pragmatikus és folyamatosan alkalmazkodó politikára építi az ország nemzet
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közi szerepvállalását. Doktori értekezésemben bizonyítottam, hogy Finnor
szág hosszú távú, nemzeti konszenzuson alapuló együttműködéssel fejleszti
sokoldalú kapcsolatait az Észak-atlanti Szövetséggel. A kutatásom hipotézi
sét, mely szerint Finnország biztonság- és védelempolitikájában fokozatos kö
zeledés figyelhető meg a NATO stratégiai koncepciójához, amely folyamat
hosszú távon elvezethet Finnország NATO-tagságához bizonyítottam.

5

Finnország történetében és fejlődésében, valamint nemzetközi szerepvállalá
sában meghatározó jelentősége van az Oroszországhoz fűződő kapcsolatának.
Bizonyítottam, hogy Finnország a hidegháború befejeződését követően módo
sította - már a hidegháború időszakában is kivételesnek számító - viszonyát
keleti szomszédjához, Oroszországhoz. Továbbá, azt is bizonyítottam, hogy
Finnország, mint kisállam és Oroszország, mint nagyhatalom egyenrangú fé l
ként vesznek részt a kétoldalú kapcsolatok alakításában, ugyanakkor Finnor
szág stratégiai partnernek tekinti keleti szomszédját.

198

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2014.001

A kutatási eredmenyek lehetseges felhasználási területei
Kutatásaimat ajánlom mindazoknak akik:
^

részt vettek vagy részt fognak venni az Európai Unióval kapcsolatos regioná
lis politikák kidolgozásában, azért, hogy olyan már jól működő példán ke
resztül közelítsenek a regionális fejlesztések kérdésköréhez, amely átfogó ké
pet vázol fel a sikeres regionális kapcsolat kialakításáról,

^

a skandináv régió államainak külpolitikai szándékainak megértéséhez, illetve
elemzéséhez kívánják felhasználni, főként a térség iránt érdeklődő elemzők
és szakemberek számára.

^

az Európai Unióra és a skandináv térségre, valamint a Finnországra vonatko
zó háttérelemzésekben szeretnék felhasználni.

^ Az éghajlatváltozás hatásait elemző, feldolgozó egyetemi felkészülésben, az
zal, hogy az éghajlatváltozás biztonsági kockázatai jelenlegi ismereteink alap
ján nem körvonalazhatók teljes mértékben.
^

az Északi-sark szubrégióban lezajló geostratégiai változások háttérelemzésé
hez szeretnék felhasználni, vagy csak ismerkedni szeretnének az egyre diva
tosabbá váló Északi-sark témakörével.

^

az egyetemi és a főiskolai képzésben a regionális biztonságpolitika oktatásá
ban szeretnék felhasználni, azzal a céllal, hogy átfogó képet vázoljanak fel
egy Magyarországon kevéssé ismert régióról.

^

Oktatási segédanyagként szeretnék felhasználni a Magyar Honvédség tiszti
állományának felkészítésében.
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További kutatási területek lehetnek
Kutatómunkámat még nem fejezetem be, tudományos munkámat a Finnor
szágot és rajta keresztül a skandináv régiót érintő geopolitikai és geostratégiai kihí
vások további vizsgálatával és az azokra adandó válaszok megtalálásával szeretném
folytatni. A geopolitikai és a geostratégiai kihívások fokozottan jelennek meg az
Északi-sark régióban, így fontosnak tartom a régióval kapcsolatos változások önálló
elemzését is. A régió országai által kiadott Északi-sark stratégiák elemzése rámutat
hat az esetlegesen kialakuló válságokra is. A regionális kapcsolatok vizsgálata során
jöttem rá, hogy Finnország és Oroszország kapcsolatainak további elemzése szüksé
ges ahhoz, hogy megértsük mindazokat az okokat, melyek alapján egy kis állam
nagyhatalom kontextusában létrejövő kapcsolat folyamatosan működni tud.
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