
Ukrajna az Unión belül, de a védelmi blokkokon 
kívül képzeli el a jövőjét 
  
 
A Pallas páholy kül- és biztonságpolitikai klubja ezúttal Yurii Mushkát, 
Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét látta vendégül október 19-i 
vitaestjén, aki hazája jelenlegi euroatlanti törekvéseiről és geopolitikai 
szerepéről tartott előadást.  
  
Mint mondta, országa számára az Európai Unióhoz való csatlakozás továbbra 
is meghatározó cél maradt. A keleti partnerségi 
programot – amiben Ukrajna adottságai és 
földrajzi elhelyezkedése okán vezető szerepet tölt 
be – az EU-val való szorosabb kooperáció fontos, 
de nem kizárólagos eszköznek tekintik. 
Véleménye szerint a varsói csúcs, ahol világossá 
vált, hogy decemberben eldől az Unió és Ukrajna 
közötti társulási szerződés jövője, sikeres volt. 
  
Az ukrán remények szerint, amennyiben a decemberi csúcson sikerül 
megállapodni a társulási szerződésről, amivel kapcsolatban már csak két-három 
témában akadnak még nyitott kérdések, akkor jövő nyáron sor kerülhet a 
szerződés ratifikációjára. Ugyanakkor számos esetben, ahol a követelmények 
teljesülnek, már a ratifikáció előtt is életbe léphetnek minőségi változások az 
együttműködésben, példaként a vízumkérdést említette. 
 

Kérdésekre válaszolva a nagykövet határozottan visszautasította, hogy 
hazája bármilyen szinten is tervezné a csatlakozást a belorusz-kazah-orosz 
vámunióhoz, ez ugyanis egyértelműen kizárná az Európai Unióba történő 

belépés lehetőségét, ami elfogadhatatlan 
árat jelentene. Hasonló határozottsággal 
utasította vissza a társulási szerződés 
jelenleg talán legnagyobb akadályának 
tűnő, a korábbi miniszterelnök, Julija 
Timosenko elleni bírósági ítélet politikai 
motivációjára vonatkozó vádakat. Végül 
jelezte, ahogy Ukrajnának, úgy az 
Uniónak is stratégiai fontosságú érdeke 

az utóbbi keleti határainak kiterjesztése, aminek segítségével versenyképes 
maradhat a feltörekvő ázsiai nagyhatalmak jelentette kihívásokkal szemben. A 
partnerségi program legproblémásabb tagjával, Belorussziával kapcsolatban 
kifejtette, hogy Kijev a nyílt konfrontáció helyett, inkább az érdekeinek is 
jobban megfelelő közvetítő szerepet töltené be Brüsszel és a Minszk között. 

  
Az ország esetleges NATO tagságával kapcsolatban Yurii Muska 

megerősítette, hogy Ukrajna részéről a katonai szövetséghez való csatlakozás 



lekerült a napirendről. Ezzel kapcsolatban három meghatározó körülményt 
nevezett meg, amelyek inkább arra ösztönzik a volt szovjet tagköztársaságot, 
hogy megpróbálja „blokkon kívüliként” meghatározni védelempolitikáját. 
Először is az ukrán fegyveres erők nem érik el a tagsághoz szükséges 
fejlettségi szintet, másodszor a lakosság körében a NATO-hoz való csatlakozás 
meglehetősen népszerűtlen törekvésnek számít, míg végül természetesen nem 
lehet figyelmen kívül hagyni Oroszország aggályait sem. Ugyanakkor 
megjegyezte, hogy az imént felsoroltak a jelenleg aktuális helyzet jellemzői. 
Ezek a tényezők, még ha nem is lehet tudni, hogy meddig és milyen mértékben 
fogják meghatározni az ország és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 
viszonyát, nem zárják ki az együttműködést, ami jelenleg nagyobb volumenű, 
mint korábban, amikor Ukrajna még tagjelöltnek számított. 
Az ukrán fél a szövetségekbe való belépés helyett egy minőségileg új, 
konstruktív együttműködést tartana kívánatosnak az EBESZ alapjain, aminek a 
NATO-val ellentétben minden érdekelt fél a tagja. Kijev, miután a Szovjetunió 
megszűntével önként lemondott a területén maradt nukleáris fegyverekről, 
továbbra is támogatja a globális leszerelési törekvéseket, amivel kapcsolatban a 
nagykövet abbéli reményének adott hangot, hogy a jövőben sor kerülhet a 
rövid hatótávolságú nukleáris rakéták hadrendből való kivonására is, de 
támogatják az Egyesült Államok és Oroszország között komoly vitákat szülő 
rakétavédelmi pajzs tervezetét is. 
  
Az ország nemzetbiztonsági koncepciója nem nevez meg olyan ellenséget, 
amely oly mértékben veszélyt jelentene a szuverenitásra, ami indokolná 
Ukrajna integrálódását egyik vagy másik védelmi blokkba. Külső fenyegetést 
mindössze néhány regionális konfliktuszóna jelent, mint a vitatott státusú 
Hegyi-Karabah, illetve Transznisztria, továbbá olyan általános biztonsági 
kihívások, mint a terrorizmus, a szervezett bűnözés, illetve az energiabiztonság, 
melyek katonai dimenziója elhanyagolható. A nagykövet úr említést tett 
ugyanakkor az afganisztáni helyzet összetett biztonsági problémájáról, ahol a 
terrorizmus, a migráció és a kábítószer-kereskedelem gyakran egymást 
gerjesztő jelenségekként jelennek meg, hatásuk pedig nyugat felé gyűrűzve 
Ukrajna biztonságára is kihívást jelent. Az országot érintő belső fenyegetések 
közt említette a korrupciót és a gazdasági instabilitást, az olyan részben 
egészségügyi, részben pedig szociális problémákat, mint a HIV, a TBC, 
valamint a kábítószerek terjedése, illetve a társadalom eltartó képességét 
fenyegető elöregedést és migrációt. 
           A hallgatóság soraiból érkező kérdésre válaszolva a nagykövet 
leszögezte, Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárság intézményét, aminek 
oka elsősorban az ország nemzetiségi összetétele, ami nem teszi lehetővé a 
kettős állampolgárság bevezetését az ország szuverenitásának sérülése nélkül, 
figyelembe véve, hogy az országban a magyarnál sokkal jelentősebb számú 
orosz kisebbség is él. 
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