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A II. világháború befejezése óta Finnország, mint kis állam tudatosan próbál
alkalmazkodni külső környezetének változásaihoz, teljes mértékben fenntartva biztonságát és
mozgásszabadságát. A hidegháború időszaka alatt az ország politikai célja a semlegesség
biztosítása és a nemzetközi pozícióinak erősítése volt. Nemzetközi helyzetének erősítéséhez
minden olyan globális és regionális nemzetközi szervezetet felhasznált, ahol tapasztalatokat
szerezhetett, illetve képviselői révén aktívan alakíthatta és alakítani tudja napjainkig is az
intézmények munkáját. Ennek a politikának 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 ellenére, hogy a nemzetközi jogi
garanciák nem álltak rendelkezésére. Az ország nem állította, hogy semleges maradt jogi
értelemben, mint nyugati szomszédja, Svédország, ugyanakkor megállapítható, hogy sajátos
politikát folytatott. A szovjet vezetés időnként emlékeztette Finnországot a szerződésben
vállalt kötelezettségeire, azonban az ország igyekezett egyenlő távolságot tartani a
hidegháború két főszereplőjétől. Természetesen ezeket a törekvéseket nem követte minden
esetben siker. Míg a hidegháború 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 megosztott volt a
kérdésben, a tagság ellenzői azzal érveltek, hogy az ország elveszíti külpolitikai mozgásterét,
míg támogatói azt a nézetet vallották, hogy a csatlakozás új lehetőségeket teremt.
A XX. század utolsó évtizedében a finn kül- és biztonságpolitikában bekövetkezett
változások meghatározó hatással vannak Finnország jelenlegi biztonságpolitikai helyzetére. A
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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 biztonságpolitika, illetve
maga a biztonság egyre komplexebb jelentéssel bíró, és egyre gyakrabban használt
fogalommá vált. A hidegháború befejeződésével e fogalmak nemhogy 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. Mivel a téma rendkívül sokrétű így, azokat
az új típusú kihívásokat emelem ki, amelyekkel az ország jelenlegi helyzetét meghatározzák.
Finnország geostratégiai helyzetének megváltozására a legjobb példa az ország és a
többi „klasszikus” északi ország közötti kapcsolat megváltozása vagy az Oroszországi
Föderációval2 kapcsolatos politikában bekövetkezett stratégiaváltás. 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 európai uniós integrációjának és a NATO-val történő együttműködés
lehetőségeinek teljes körű kiaknázása szempontjából is meghatározó jelentőségű az
Oroszországgal felépített kapcsolat. A finn biztonság- és védelempolitika mindenkori
mozgásterét jelentősen befolyásolja keleti szomszédjával fenntartott kapcsolata. 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
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kapcsolata több mint egy évszázadra tekint vissza. Dolgozatomnak 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 Unióhoz. A XXI.
század első évtizedében pedig rendkívül sikeres európai uniós tagállammá vált. Képes volt az
új típusú kihívásokra rugalmasan válaszolni, és a külpolitikájában sikeresen érvényesítette
azokat az alapelveket, melyeket a megváltozott biztonság- és védelempolitikai stratégia
meghatározott.
Úgy gondolom, hogy Finnország geostratégiai helyzetének megváltozása, valamint 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 fontosnak 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 kapcsolatainak

alakulását meghatározta keleti szomszédjával, a Szovjetunióval fenntartott kapcsolata. Az
ország számára a szomszédos világhatalommal fenntartott kapcsolat egyfajta kényszerpályát
is jelentett, hiszen ahhoz, hogy megtartsa külpolitikai mozgásterét 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 Finnország új geopolitikai helyzetbe került. A változások
(Szovjetunió megszűnése, a balti államok függetlenné válása), melyek átalakították az Északi
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régió stratégiai helyzetét szükségszerűen kikövetelte, hogy Finnország a megváltozott
biztonsági környezetben új biztonság- és védelempolitikai irányvonalat válasszon. Az új
politikai 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 „klasszikus” északi ország
közötti kapcsolat megváltozása vagy az Oroszországi Föderációval kapcsolatos politikában
bekövetkezett stratégiaváltás. Ugyanakkor az új típusú kihívásokat, olyan egyéb tényezők is
befolyásolják, mint például a globális felmelegedés 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 átalakulás 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 kényszerpályán mozog. Az ország által
választott új politikai irányvonal és a keleti szomszédjával a Szovjetunió helyébe lépő
Oroszországgal felépített kapcsolat miatt folyamatos 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 katonailag elnemkötelezetti státuszát. Ebből a szempontból vizsgálva a kérdéskört fel
kell tennünk azt a kérdést is, hogy Finnország számára jelenlegi geostratégiai helyzetében
valóban szükséges-e a NATO-tagság.

Kutatási célkitűzések


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


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



Áttekintem

Finnország

európai

uniós

integrációját

és

a

közös

európai

védelempolitikában játszott szerepét. Bizonyítom semlegességi politikájának radikális
változását. Bemutatom, hogy a semlegességi politika megváltozása hogyan
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 változásokat,
valamint Finnország kapcsolatait és a megteremtett együttműködéseket a skandináv
országokkal, továbbá áttekintem Finnországnak a balti államokkal kialakított
kapcsolatait, kutatásomban a téma részletes feldolgozásával bizonyítom, hogy
Finnország új kül- és biztonságpolitikai koncepciója hangsúlyosan eltolódott a
globális együttműködés felé.



Annak bizonyítására, hogy Finnország hosszú távon politikailag tovább közeledik a
NATO-hoz, aminek egyik lehetséges végeredménye az ország NATO-tagsága,
áttekintem Finnország és a NATO szisztematikusan fejlődő együttműködését.
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. Tájékozódtam az interneten. Konzultációkat
folytattam hazai és külföldi szakemberekkel, valamint konferenciákon vettem részt. A
szakirodalom alapos megismerése után kutatási hipotéziseket állítottam fel, amelyek
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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 tapasztalataimat, melyeket finnországi kutatásaim során szereztem.

Hipotézisek
1.

Kutatási

témám

alaphipotézise,

hogy

Finnország

jelenlegi

biztonság-

és

védelempolitikájának 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 megjelenő változások tükrözik az ország stratégiai
partnereihez fűződő viszonyát.
2.

Az új politikai koncepciónak köszönhetően megváltozott Finnország kapcsolata az

Európai Unióval és a NATO-val is. Az ország biztonság- és védelempolitikai stratégiája által
meghatározott alapelvek mutatják, hogy a Finnország által folytatott semlegességi politika
radikálisan megváltozott. A semlegesség fogalmának újradefiniálása meghatározza az
országnak az Európai Közös Biztonság- és Védelempolitikához való hozzájárulását, a közös
európai védelem megteremtésében játszott szerepét, és a törekvései meghatározó példával
szolgálnak a kis európai országoknak.
3.

A hidegháború lezárását követően Finnország nemzetközi kapcsolatai gyökeresen

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

Finnország a hidegháború lezárását követően minőségében alakította át – már a

hidegháború időszakában is kivételesnek számító ‒ viszonyát keleti szomszédjával,
Oroszországi Föderációval. A kapcsolatukban bekövetkezett változások eredménye, hogy
Finnország egyenrangú félként vesz részt a kétoldalú kapcsolatok alakításában. 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.
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 biztonságpolitikai koncepció
hangsúly-eltolódása mellett is – Finnország geostratégiai helyzetéből adódóan – rendkívül
fontos a skandináv államokkal, valamint a függetlenné váló balti államokkal létesített új
kapcsolat. Míg a globális együttműködés kialakítása számos kérdésben háttérbe szorította
Finnország

érdekérvényesítő

képességét,

addig

az

északi

régió

országai

közötti

együttműködések, közös védelempolitikai elvek meghatározása, új egységes fellépés
lehetősége számos területen megerősítette helyét és szerepét a régióban.

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
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történelmi kiindulópontot, amely alapján a hidegháború időszaka alatt semlegességi
politikáját folytatta. Elemeztem azokat a problémákat, mellyel 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 külpolitikai mozgásterét. Megállapítottam, hogy a
hidegháború ideje alatt Finnország önként vállalt semlegessége eltért más államok
semlegességétől, mert a szomszédos nagyhatalom 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 területtel kapcsolatos problémakört. Finnország sikeresen európai
uniós csatlakozása, illetve újonnan létrehozott és megújított kapcsolatai a régió országaival és
semlegességi 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 lehetőséget az országnak arra, hogy Finnország
hozzájáruljon az EU válságkezelő képességeinek kialakításához. A témakör elemzése után
levontam azt a következtetést is, hogy Finnország uniós csatlakozása után csatlakozása után
gyorsan alkalmazkodott az EU érdek alapú politikájához és sikeresen alkalmazta nemzeti
érdekei megvalósításában.
Az értekezésem harmadik fejezetében Finnország és a NATO kapcsolatait vázoltam
fel. Megállapítottam, hogy az ország együttműködése a Szövetséggel elindította a Finn
Védelmi Erőben is a stratégiaváltást. A fegyveres erő átalakítása azonban lényegesen
lassabban megy végbe, mint ahogy azt a politikai osztály és a katonai vezetés tervezte. Ennek
oka, hogy a 2004 előtt létrejött szervezeti egységek átalakítása 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 reformja egy olyan folyamatként értékelhető, amelyben az ország
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politikai és katonai vezetése egy olyan konszenzust hozott létre a ténylegesen szükséges és
lehetséges fejlesztésekről 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 ország 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 eredményeként 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 számítottak radikális minőségi változáson mentek
keresztül. Finnország és Oroszország kapcsolata a történelmi tapasztalatok ellenére is egy jól
működő bilaterális kapcsolattá alakult át. Ebből a kapcsolatrendszerből a biztonság- és
védelempolitika szempontjából általam fontosnak ítélt területeket mutattam be. A két ország
között fennálló bilaterális kapcsolatok az elmúlt két évtizedben folyamatosan fejlődtek és
hozzájárultak a két ország határmenti területeinek a fejlődéséhez is. A környezetvédelem
területén létrejött megállapodások, valamint a közös kutatások és

a természeti

környezetvédelme 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 módosult,
azonban ez inkább előnyöket jelentett mindkét ország számára. A határmenti együttműködés
keretein belül létrejött Oroszország északnyugati és Finnország északi részén egy olyan
kapcsolatrendszer, amely megkönnyíti az orosz állampolgárok Európában utazását, valamint
kiemelt szerepe van az eddig elzárt és elmaradott északi területek fejlesztésében. Biztonságés 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
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kulturális értelemben a finnugor népekhez tartozik politikai viselkedésében megtalálhatók a
skandináv államok jellemzői.
A fejezetben elemeztem Finnország és a skandináv régió államainak kapcsolatát,
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 fejezetben 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 fejezetben), úgy gondolom, hogy a globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás a
régiót csökkentő drasztikus hatásainak csökkentése minden országnak érdeke. Finnország
szempontjából az éghajlatváltozás hatásainak nemcsak az Északi-sark régióban bekövetkező
változások miatt van jelentősége, hanem azért is, mert az ország természeti adottságai miatt a
természetes vizek állapota biztonsági kockázatokat jelent. Az Északi-sark régióval
kapcsolatos témakörből kiemeltem a Barents-Euro-Arctic régiót, mert az itt létrejött regionális
együttműködés európai szinten is kivételesnek számít. 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 multilaterális együttműködésben vesz részt, amelyet az Európai Unió
is kiemeltem támogat. Az itt létrejött regionális kapcsolatok hatással vannak az egész
skandináv térség biztonságára, valamint stabilizáló szerepet töltenek be az Északi-sark
régióban

is.

A

Barents-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
országnak nincs közvetlen kijárata a Barents-tengerre, ugyanakkor az együttműködés
lehetőséget biztosít számára, hogy érvényesítse biztonsági megfontolásait.
Finnországnak a régióban betöltött szerepe kapcsán vizsgáltam az Északi tanácsban
betöltött szerepét és megállapítottam, hogy az ország számára a regionális együttműködések
legfőbb színtere. Az ország számos olyan regionális együttműködésben vesz részt, amelyet az
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Északi Tanács koordinál. Finnország szempontjából európai uniós tagságának kezdetétől
fontos az Északi régió, így következetes politikával 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 politikáját 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 lehetőségeket jelent, hiszen
ebbe a kooperációba a balti államok is bekapcsolódtak. A regionális politika ilyen szintű
fejlesztése a meghatározó az egyes államok kapcsolatrendszerére, ugyanakkor hozzáárul az
érintett régió stabilitásának megerősödéséhez is. Finnország szempontjából pedig azt is
jelenti, hogy a regionális, kétoldalú kapcsolatainak 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 gazdaságra és a környezeti
biztonságra koncentrálódnak. Finnország ugyanakkor segítséget nyújtott a balti államoknak a
határőrizettel kapcsolatos feladatok megoldásában. Finnország és a balti államok regionális
kapcsolatait három tényező (az európai 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 környezetvédelem és a hajózási ipar területen folyamatosan
fejlődtek és a legújabb technológiák 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
érdekérvényesítő 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
sikeresen felépíteni külpolitikai kapcsolatait. Finnország és az Északi-Balti régió országainak
kapcsolatát elemezve és értékelve döbbentem rá, hogy a Finnország szempontjából a régió
országaival kialakított kapcsolatai fontosabbak, mint az Európai Unió más tagállamaival
létrehozott együttműködései.
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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 sarokköve a
regionális együttműködés. Az értekezésem megírása közben jöttem rá, hogy Finnország egy
rendkívül következetes és nemzeti konszenzuson alapuló hosszú távú politikájának
következménye, az hogy az ország képes volt a szomszédos nagyhatalom árnyékában sikeres
külpolitikát folytatni. A hosszú távú politikai konszenzus egyben olyan fejlesztési programok
megvalósítását is lehetővé tette számára, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a jóléti
társadalom kialakításához. Biztonság- 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 képességei átalakuljanak és fejlődjenek. A kutatásaim rámutattak arra is, hogy ugyan
elindult az ország fegyveres erőinek reformja és az eszközbeszerzések egy része megvalósult
a gazdasági válság és a társadalmi ellenállás hatására a szárazföldi haderőnem
transzformációja kitolódott. Értekezésemben ugyan részben érintettem a légierő átalakítását
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 biztonság- 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 európai 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
védelempolitikai alapelvek lehetőséget biztosítottak arra is, hogy az ország új kapcsolatokat
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 értekezésemben az
egyes témák és részleteiket szubjektíven emeltem ki, így a biztonság sok aspektusa nem
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képezte kutatásaim tárgyát. Mégis úgy gondolom, hogy az általam megírt doktori értekezés a
téma megismeréséhez, illetve a skandináv régió további kutatásaihoz segítséget nyújt.

A kutatómunkám új tudományos eredményei

Az értekezésem témájában elvégzett kutatómunkám, a tudományos igényű

rendszerezés és elemzés alapján az alábbiakat tekintem tudományos eredményeimnek:

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 hipotézisét, melyben azt feltételeztem,
hogy Finnország jelenlegi biztonság- és védelempolitikai tézisei az 1990-es évek új
típusú biztonsági kihívásaira vezethetők vissza bizonyítottam.

2

Kutatásaim alapján bizonyítottam, hogy a hidegháború idején kényszerpályán levő
finn biztonság- és védelempolitika a korszak lezárását követően megváltozott. 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 semlegesség fogalmának újradefiniálása
lehetővé teszi Finnország tevőleges hozzájárulását az Európai Közös Biztonság- és
Védelempolitikához.

3

Bizonyítottam,

hogy

Finnország

jelenlegi

biztonság-

és

védelempolitikai

koncepciójában meghatározóvá váltak a globális együttműködés elemei, ugyanakkor
szignifikáns hangsúly-eltolódást mutat az euro-atlanti szervezetekkel folytatott
együttműködés felé. Ez a bekövetkezett változás elsősorban az Európai 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 gyökeresen
átalakultak. Finnország biztonság- és védelempolitikai koncepciója nem szakított a
korábbi kül- és biztonságpolitikai hagyományokkal, hanem a pragmatikus és
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folyamatosan alkalmazkodó politikára építi az ország nemzetközi szerepvállalását.
Doktori értekezésemben bizonyítottam, hogy Finnország hosszú távú, nemzeti
konszenzuson alapuló együttműködéssel fejleszti sokoldalú kapcsolatait az Északatlanti Szövetséggel. A kutatásom hipotézisét, mely szerint Finnország biztonság- és
védelempolitikájában fokozatos közeledés figyelhető meg a NATO stratégiai
koncepciójához, amely folyamat hosszú távon elvezethet Finnország NATOtagságához bizonyítottam.

5

Finnország történetében és fejlődésében, valamint nemzetközi szerepvállalásában
meghatározó jelentősége van az Oroszországhoz fűződő kapcsolatának. Bizonyítottam,
hogy Finnország a hidegháború befejeződését követően módosította – már a
hidegháború időszakában is kivételesnek számító – viszonyát keleti szomszédjához,
Oroszországhoz. Továbbá, azt is bizonyítottam, hogy Finnország, mint kisállam és
Oroszország, mint nagyhatalom egyenrangú félként vesznek részt a kétoldalú
kapcsolatok alakításában, ugyanakkor Finnország stratégiai partnernek tekinti keleti
szomszédját.

A kutatási eredmények lehetséges felhasználási területei
Kutatásaimat ajánlom mindazoknak akik:

 részt vettek vagy részt fognak venni az Európai Unióval kapcsolatos regionális
politikák kidolgozásában, azért, hogy olyan már jól működő példán keresztül
közelítsenek a regionális fejlesztések kérdésköréhez, amely átfogó képet 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 vonatkozó
háttérelemzésekben szeretnék felhasználni.

 Az éghajlatváltozás hatásait elemző, feldolgozó egyetemi felkészülésben, azzal, hogy
az éghajlatváltozás biztonsági kockázatai jelenlegi ismereteink alapján nem
körvonalazhatók teljes mértékben.
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 az Északi-sark szubrégióban lezajló geostratégiai változások háttérelemzéséhez
szeretnék felhasználni, vagy csak ismerkedni szeretnének az egyre divatosabbá váló
Északi-sark témakörével.

 az egyetemi és a főiskolai képzésben a regionális biztonságpolitika oktatásában
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.

További kutatási területek lehetnek

Kutatómunkámat még nem fejezetem be, tudományos munkámat a Finnországot és rajta
keresztül a skandináv régiót érintő geopolitikai és geostratégiai kihívások 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 rámutathat az esetlegesen kialakuló válságokra is. A
regionális kapcsolatok vizsgálata során jöttem rá, hogy Finnország és Oroszország
kapcsolatainak további elemzése szükséges ahhoz, hogy megértsük mindazokat az okokat,
melyek alapján egy kis állam-nagyhatalom kontextusában létrejövő kapcsolat folyamatosan
működni tud.
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