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Az ukrán válság értelmezési kereteiről 
 

A 2014. október 26-ai ukrajnai parlamenti választások több szempontból is fontos ha-
tárvonalat képeznek a közel egy éve kirobbant ukrán válságban. Egyrészt, mert lezár-
ják azt a közel nyolc hónapos időszakot, amikor az ukrán vezetőkkel szemben sokak 
részéről megfogalmazódott az illegitim hatalomgyakorlás vádja, mivel február végén 
nem választással és nem alkotmányos módon, hanem egy felkelés eredményeként 
kerültek hatalomra. Másrészt, mert a választás az előrejelzések szerint alapvetően vál-
toztatja meg az ukrán parlament, illetve az ukrán politikai elit eddigi összetételét, szá-
mos olyan új politikai csoport képviselőjét is a Legfelsőbb Tanácsba juttatva, amelyek 
néhány hónappal ezelőtt még ismeretlenek voltak a közvélemény előtt. S végül har-
madrészt, mert e választással Ukrajnában alighanem véget ér az a kivételes időszak, 
amikor az ország politikai vezetése komoly reformok végrehajtása nélkül is képes volt 
hatalmon maradni. Mindezek jó alkalmat adnak arra, hogy a választás kapcsán átte-
kintsük az ukrán válság fordulópontjait, lehetséges értelmezési kereteit, illetve számba 
vegyük azokat a legfontosabb kihívásokat, amelyekkel a választás után az új vezetés-
nek szembe kell majd néznie. 
 
Az ukrán válság szakaszairól 
 
Bár ez év februárjában és márciusában már kísérletet tettünk az ukrán válság addigi legfon-
tosabb eseményeinek áttekintésére,1 a válság kirobbanása óta eltelt közel egy esztendő le-
hetővé teszi, hogy kicsit hosszabb időperspektívából szemlélve is áttekintsünk az ukrán vál-
ság folyamatát – elsősorban arra koncentrálva, hogy a nemzetközi közösség, illetve a közvé-
lemény miként tekintett az Ukrajnában zajló eseményekre és miként értelmezte azokat. 
Amennyiben ebből a szempontból kívánjuk szakaszokra osztani a válságot, az ukrán válság 
első szakaszának – a Janukovics-rendszer agóniáját – a tiltakozások 2013. novemberi kez-
detétől Viktor Janukovics 2014. februári meneküléséig tartó időszakot kell tekintenünk. Bár 
ezen belül további, az események dinamikájára hatást gyakorló pontok is kijelölhetők,2 az 
ukrán válság e szakaszának legfőbb jellegzetessége, hogy Viktor Janukovics és kormányza-
ta – jóllehet lett volna rá politikai, pénzügyi és belbiztonsági eszköze is – nem volt képes ke-
zelni a végül hatalomváltáshoz vezető belső társadalmi tiltakozást. Az események kritikusai-
nak érvrendszerében a válságnak e szakaszával kapcsolatban gyakran felmerül az esemé-
nyekben való nyugati szerepvállalás és az ukrán szélsőségesek politikai előretörésének 
hangsúlyozása. Ez egyrészt többnyire eltúlzott (a Majdan-mozgalmat elsősorban a hatalom-
ból kiszorított ukrán oligarchák pénzelték és támogatták, az ukrán szélsőjobboldal az elnök-
választási eredmények szerint nem erősödött meg3), másrészt a Janukovics-rezsimet semmi 
sem kényszerítette arra, hogy rendre erőszakos módon igyekezzen felszámolni a társadalmi 
tiltakozásokat. Fontos jelezni, hogy ebben az időszakaszban a nemzetközi közösség és a 
nemzetközi közvélemény az ukrán válságot alapvetően a hatalomért zajló belső ukrán politi-
kai válságként értelmezte, s ebben nem tekintette főszereplőnek Moszkvát. 

Jellegzetességei és sajátosságai alapján a válság második nagyobb szakaszának a feb-
ruár 27–28-án megkezdett orosz agressziótól a MH–17 jelzésű Boeing 777-es maláj gép jú-
lius 17-i lelövéséig tartó időszakot tekinthetjük. Ekkor került sor a Krím megszállására, majd 
annektálására (február 28. – március 18.), a fegyveres szeparatizmus felszítására a kelet- és 

                                                           
1
 Tálas Péter: A jelenlegi ukrán válságról. SVKK Elemzések 2014/3; Tálas Péter: A jelenlegi ukrán válságról 2.0. 

SVKK Elemzések 2014/8. 
2
 A tüntetők brutális megtámadása 2013. november 30-án, a december 17-i Janukovics–Putyin-megállapodás, a 

szabadságjogokat durván korlátozó 2014. január 16-i törvénycsomag, a hatalom és a tüntetők január 19–23., 
majd február 18–21. közötti, halálos áldozatokkal is járó összetűzése. 
3
 A szélsőjobb két jelöltje mindössze a szavazatok 2%-át szerezte meg. Lásd Olszański, Tadeusz A. – Wierzbow-

ska-Miazga, Agata: Poroszenko prezydentem Ukrainy. Analizy OSW, 2014. 05. 28. 

http://www.grotius.hu/doc/pub/YNGHGH/2014-02-03_talas_peter_a-jelenlegi-ukran-valsagrol.pdf
http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2014/SVKK_Elemzesek_2014_8.pdf
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-28/poroszenko-prezydentem-ukrainy
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dél-ukrán területeken (április elejétől), valamint a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki 
Népköztársaság kikiáltására (április 7. és 8.). Képletesen szólva: kísérlet történt egy ukrajnai 
„orosz tavasz” megszervezésére és kirobbantására. A válságnak ebben a szakaszában vá-
lasztották elnökké Petro Porosenkót (május 25.) – az elnöki poszton megszüntetve a hata-
lom illegitimitását –, illetve került sor az oroszok támogatotta szeparatista fegyveresek által 
elfoglalt területek egy részének ukrán visszafoglalására (június és július első fele). Ez utóbbit 
azért sikerült elérni, mert a kelet-ukrajnai szeparatisták tevékenységét nem kísérte széles 
társadalmi támogatás.4 Jóllehet előbb a Krím-félsziget annektálása miatt, majd a kelet-ukrán 
oroszbarát szeparatisták támogatása miatt már ekkor sor került az első oroszellenes ameri-
kai és európai szankciókra (az előbbiek március 19-én, 20-án, április 28-án és július 16-án, 
az utóbbiak március 17-én, 23-án, április 29-én és május 12-én kerültek bevezetésre),5 a 
nemzetközi és különösen az európai közvélemény döntő többsége azonban alapvetően to-
vábbra is egy olyan belső orosz–ukrán konfliktusként tekintett az ukrán válságra, amelyben 
az Oroszországi Föderáció csupán az oroszbarát szeparatistákat támogató külső szereplő. 
Már a válságnak ebben a szakaszában világossá vált ugyanakkor a Nyugatnak az az állás-
pontja, hogy nem akarja provokálni Vlagyimir Putyint és az orosz vezetést, nem akar új hi-
degháborút, a szankciópolitika melletti (nehéz és óvatos) kiállása pedig egyértelműen jelez-
te, hogy nem kíván fegyveresen elköteleződni Ukrajna mellett. 

 Az ukrán válság harmadik nagyobb szakaszát a Malaysia Airlines MH–17-es járatának 
július 17-i lelövése nyitotta meg, s az ukrán társulási egyezmény gazdasági rendelkezései-
nek szeptember 12-i felfüggesztése zárta le. A válságnak ebben a szakaszában nyertek az 
ukrán események először európai, illetve globális dimenziót (köszönhetően nagyrészt a MH–
17-es lelövése nyomán bekövetkező európai szemléletváltásnak). S ekkor vált egészen nyil-
vánvalóvá az európai közvélemény többsége előtt az is – különösen azt követően, hogy 
Oroszország (a „szakadár köztársaságok” bukását megelőzendő) augusztus 27-én önálló 
frontot nyitott olyan dél-ukrajnai területeken is, amelyeken korábban nem tevékenykedtek 
szeparatisták –, hogy Moszkva az ukrán válság közvetlen, markáns és lényegi főszereplője. 
Olyan főszereplő, amely azért támogatja és védi meg a tényleges társadalmi bázis nélküli 
kelet-ukrajnai szeparatistákat (immár nyíltan is felvállalva az ukrán területi integritás megsér-
tését), hogy ily módon kísérelje meg visszaszerezni a Kijev feletti politikai befolyását. S en-
nek érdekében akár a Nyugattal való huzamosabb ideig tartó feszültség felvállalására is haj-
landónak mutatkozik. A válság e szakaszának ukrajnai dimenziójához fontosabb esemény-
ként az ukrán határ szeparatisták általi kinyitása (július 25.), az orosz csapatok Dél-Ukrajna 
elleni támadása (augusztus 27.), az ukrán kormány és szakadárok közötti béke putyini terve 
(szeptember 3.), illetve a 2014. szeptember 5-én megkötött tűzszünet sorolható. A válság 
nemzetközi dimenziójához pedig az Európai Unió (június 25., július 30. szeptember 12.) és 
az Egyesült Államok szankciói (szeptember 12.)6, az augusztus 6-án elrendelt orosz ellen-
szankciók7, a walesi NATO-csúcs (szeptember 3-4.)8, illetve az európai–ukrán társulási 
egyezmény gazdasági rendelkezéseinek – orosz nyomásra bekövetkező9 – szeptember 12-i 

                                                           
4
 Sadowski, Rafał – Wierzbowska-Miazga, Agata: Separatyści oddają inicjatywę Kijowowi. Analizy OSW, 2014. 

07. 09. 
5
 Us imposes second wave of sanctions on Russia. jmnjournal.com, 2014. 03. 20.; Declaration by the High Rep-

resentative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries with the Council Decision 
2014/145/CFSPconcerning restrictive measures in respect of actions undermining or threa tening the territorial 
integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Council of the European Union, 2014. 04. 11.; U.S. levels 
new sanctions against Russian officials, companies. Háárec, 2014. 04. 28.; EU restrictive measures. Council of 
the European Union, 2014.04.29.; Third Wave of Sanctions Slams Russian Stocks. The Moscow Times, 2014. 07. 
17.; 

5
 EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. European Union Newsroom.; Ukraine crisis: Russia and 

sanctions. BBC, 2014. 09. 12.; European Sanctions blog: Russia, europeansanctions.com  
6
 EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. European Union Newsroom.; Ukraine crisis: Russia and 

sanctions. BBC, 2014. 09. 12.; European Sanctions blog: Russia, europeansanctions.com  
7
 MacFarquhar, Neil – Smale, Alison: Russia Responds to Western Sanctions With Import Bans of Its Own. The 

New York Times, 2014. 08. 07. 
8
 Csiki Tamás – Tálas Péter – Varga Gergely: A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje és értékelése. 

Nemzet és Biztonság, 2014. 4. sz. 
9
 Sadowski, Rafał – Wierzbowska-Miazga, Agata: Russia is blocking a free trade area between the EU and 

Ukraine. OSW Analyses, 2014. 09. 17. 

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-07-09/separatysci-oddaja-inicjatywe-kijowowi
http://www.jnmjournal.com/us-imposes-second-wave-of-sanctions-on-russia/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/142174.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/142174.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/142174.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/142174.pdf
http://www.haaretz.com/news/world/1.587764
http://www.haaretz.com/news/world/1.587764
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135804.pdf
http://www.themoscowtimes.com/business/article/new-sanctions-wave-hits-russian-stocks/503604.html
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm#6
http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800
http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800
http://europeansanctions.com/eu-sanctions-in-force/russia/
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm#6
http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800
http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800
http://europeansanctions.com/eu-sanctions-in-force/russia/
http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/europe/russia-sanctions.html?_r=0
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-09-17/russia-blocking-a-free-trade-area-between-eu-and-ukraine
http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-09-17/russia-blocking-a-free-trade-area-between-eu-and-ukraine
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felfüggesztése sorolható. Fontos jelezni, hogy a Nyugat álláspontja stratégiai értelemben a 
válságnak ebben a szakaszában sem változott: továbbra sem akarta provokálni Vlagyimir 
Putyint és az orosz vezetést, nem akart új hidegháborút, ugyanakkor nem tehette és nem 
teheti meg, hogy ne szankcionálja a nemzetközi jogot és normákat sértő orosz magatartást. 
Bár a nemzetközi és különösen az európai közvélemény egy része a nyugati visszafogottság 
mögött hajlamos gyengeséget feltételezni, egyrészt látni kell, hogy a nyugati nagyhatalmak 
több más nemzetközi problémát (pl. Iszlám Állam, gazdasági válság kezelése stb.) fonto-
sabbnak tartanak az ukrán válságnál. Másrészt Moszkva magatartását sokan nem erőként, 
hanem éppen hogy gyengeségként percipiálják. S végül tény, hogy Európa gazdasági érde-
kei miatt sem akarja elmélyíteni és elmérgesíteni a nyugati–orosz feszültséget. 
 
Az ukrán válság szintjeiről 
 
Az elemzések alapján az ukrán válság egy olyan komplex válság, amelynek van egy geopoli-
tikai szintje, egy regionális szintje és egy belső, több területen jelentkező ukrajnai szintje. 

Geopolitikai szinten a legtöbb elemzés – s ezek alapján a nemzetközi közvélemény egy 
jelentős része – olyan érdekszféra-küzdelemként értelmezi a válságot, amely a nagyhatal-
mak között folyik, elsősorban az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció, illetve az 
Európai Unió és az Oroszországi Föderáció között.10 Ebben a geopolitikai játszmában Ukraj-
na sokkal inkább tárgy, semmint alany. Ez a küzdelem a felek között 1989–1991 óta tart, s 
az ukrán válság elsősorban abban különbözik a küzdelem korábbi szakaszaitól, hogy új ha-
talmi erőviszonyok között zajlik. Az új hatalmi viszonyok legfőbb jellemzője pedig az, hogy az 
Egyesült Államok globális hatalmi előnyének és ambícióinak csökkenése miatt a korábbiak-
hoz képest megnövekedett az olyan regionális nagyhatalmak érdekérvényesítő lehetősége 
saját környezetükben, mint Oroszország vagy Kína.11 Az ukrán válsággal foglalkozó elemzők 
és kommentátorok egy része úgy látja, hogy ami most, illetve 2008 óta (a grúz–orosz háború 
óta) zajlik, csupán egy megerősödött Oroszország válasza a Nyugat korábbi és tervezett 
lépéseire:12 a NATO 1999-es, 2004-es, 2009-es bővítésére, az EU 2004-es és 2013-as bőví-
tésére, a színes forradalmak nyugati támogatására (Grúzia 2003, Ukrajna 2004, Kirgizisztán 
2005), illetve az Európai Unió 2008-tól folytatott Keleti Partnerség-politikájára. Ezek az elem-
zések és kommentárok arra hivatkoznak, hogy Oroszország olaj- és gázbevételeiből meg-
gazdagodott, energetikai nagyhatalom lett, amely várhatóan a következő 15 évben is a világ 
8 legnagyobb gazdasága között szerepel majd, és katonai kiadásait a 2008-as válság ellené-
re sem csökkentette, sőt, komoly haderőreformot és haditechnikai modernizációt hajt végre. 

Az elemzések másik része viszont úgy látja, hogy ami 2008 óta folyik, az nem egy meg-
erősödött Oroszország, hanem egy éppen hogy egy fokozatosan gyengülő, lassuló gazda-
ságú és komoly modernizációs kihívásokkal szembesülő Oroszország válasza a Nyugat ko-
rábbi és tervezett lépéseire.13 Egy olyan regionális nagyhatalom válasza, amely az utóbbi 
években egyfajta stratégiai magányossággal küzd (eredménytelennek bizonyult a 2009-ben 
Obama elnök által meghirdetett „reset”-politika, a 2008-as gazdasági-pénzügyi válság miatt 
Európa nem válhatott komoly modernizációs partnerré, Kína pedig nem csupán stratégiai 
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 Trenin, Dmitri: The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry. Carnegie Moscow Center, 2014. 
38 o.; Mearsheimer, John J.: Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. The Liberal Delusions That Provoked 
Putin. Foreign Affairs, 2014 September/October. 
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 Richarson, Bill: A New Realism. Foreign Affairs, 2008 January/February; Magyarics Tamás: Vissza a kezdetek-
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partnere, de egyben vetélytársa is Moszkvának).14 Nem vitatják, hogy Oroszország gazda-
gabb lett, de határozottan állítják, hogy nem lett modernebb. Ezek az elemzők arra hivatkoz-
nak, hogy Oroszország azért választotta a háborút, vagy Ukrajna esetében a helyettesekkel 
vívott (proxy) háborút, mert az orosz érdekérvényesítés nem katonai eszközei (gazdasági, 
pénzügyi, politikai, kulturális stb.) kimerültek, illetve nem bizonyultak elég hatékonynak. Ezt 
azért fontos hangsúlyozni, mert a nyugati közvélemény többségét valószínűleg nem az orosz 
érdekérvényesítés ténye, hanem elsősorban annak módja döbbentette meg.15 Vagyis azt 
nagyon kevesen vitatják, hogy Oroszországnak lehetnek legitim érdekei Ukrajnában, amelyet 
akár érvényesíthet is, de nem proxyháborúval, nem annexióval, nem az ukrán állam destabi-
lizálásával. 

Megint mások még ennél is megengedőbbek. Tudomásul veszik például, hogy Oroszor-
szág annektálta a Krímet, sőt azt is jogosnak ítélik, hogy Moszkva – mivel Oroszország Eu-
rópa felé közismerten nem rendelkezik természetes geopolitikai határral – politikai értelem-
ben vett geopolitikai határzóna kialakítására törekszik Ukrajnában (mint tette ezt Kelet-
Közép-Európában a Szovjetunió).16 Azonban feltehető a kérdés: miért éri meg stratégiailag 
Oroszországnak Ukrajna egy részének elszakítása, vagy egy olyan Ukrajna létrehozása, 
amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy egyik fele tartósan oroszellenesé, s így nyugatbarát-
tá válik? Az utóbbi kérdést elsősorban az teszi különösen fontossá, hogy geopolitikai szinten 
az ukrán válság egy olyan küzdelem, amely az integrációs vezető szerepért is zajlik a poszt-
szovjet térség ukrán területén.17 Ennek pedig a kulcskérdése az, hogy ki tudja tartósan és 
jobban támogatni az ukrán modernizációt? 

Regionális szinten az ukrán válság egy Ukrajna és az Oroszországi Föderáció között zaj-
ló stratégiai küzdelem Ukrajna kül- és széles értelemben vett biztonságpolitikai orientációjá-
nak irányultságáért (Európai Unió vagy Eurázsia Vámunió, NATO vagy a taskenti Kollektív 
Biztonsági Szerződés Szervezete(CSTO)?).18 A kommentátorok egy része ebben a küzde-
lemben Kijevet az ukrán állam stabilizálásáért küzdő félnek, Moszkvát az ukrán állam desta-
bilizálására törekvő szereplőnek láttatja. Ennek megfelelően a kelet-ukrajnai területek szepa-
ratista fegyvereseinek támogatását, Novorosszija mesterséges identitásának felkeltését és a 
Krím elcsatolását vetik az orosz vezetés szemére.19 A másik – elsősorban az orosz – oldal 
ezzel szemben az ukrán nacionalizmust teszi az események fő felelősévé, s az ukrajnai 
orosz kisebbség védelmében alapvetően jogosnak ítéli az orosz magatartást.20 Miközben 
aligha vitatható, hogy a szélsőséges nacionalizmus sokat árthat a nemzetközi porondon Uk-
rajna ügyének, ez azonban nem lehet indok arra, hogy általában is elítéljük az ukrán nemzet- 
és nemzetállam-építést egy olyan térségben (ti. Kelet- és Közép-Európában), ahol az elmúlt 
negyedszázad egyik legfontosabb folyamata az új nemzetállamok létrejötte volt.21 Emellett a 
hosszú történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy területe egy részének elvesztése minden 
nemzet esetében a nacionalizmust szítja fel és a nacionalisták malmára hajtja a vizet. 
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Az orientációs küzdelemben nem mentesül a felelősség alól az Európai Unió sem. A ta-
pasztalatok szerint az EU is hajlamos önmagát, illetve az általa kínált lehetőségeket túlságo-
san rózsaszínűre festeni és a valóságnál vonzóbbá tenni, s azt az illúziót kelteni, hogy a 
hozzá való közeledés, majd a csatlakozás minden gondot megold. Az EU ezt a hibát az uk-
ránokkal szemben is elkövette, amikor a társulási szerződés kapcsán nem hangsúlyozta, 
hogy Ukrajna még igen távol áll az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségétől, s a távo-
li tagság is csupán egy lehetőség, s korántsem biztosíték a modernizációra. 

Az Ukrajna kül- és biztonságpolitikai orientációjának irányultságáért folyó küzdelmet alig-
hanem az ukrán társadalom modernizációs lehetőségeinek szemszögéből érdemes elsősor-
ban megközelíteni. Egyszerűen azért, mert a kelet-közép-európai régió számára egy modern 
és stabil Ukrajna szomszédsága a kívánatos. A kérdés mármost az – miként azt korábban 
jeleztük –, hogy vajon perspektivikusan Oroszország vagy az Európai Unió kínál-e nagyobb 
esélyt az ukrán modernizációhoz. Aligha tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy Ukrajnának és 
az Ukrajna típusú országoknak – vagyis azoknak, amelyek energiahordozó vagy nyersanyag 
hiányában modernizációra kényszerítettek, s ahol nem választás kérdése a gazdagodás és 
jólét megteremtése (hogy ti. modernizáció vagy az olaj- és gázbevételek révén valósítjuk-e 
meg a jólétet) – stratégiai értelemben nem igazán lehet perspektivikus egy Oroszország ve-
zette integráció. Felettébb kérdéses ugyanis, hogy lehet-e az ukrán modernizáció ösztönzője 
egy olyan ország, amely maga is komoly és strukturális modernizációs deficittel és gondok-
kal küzd. Mivel azonban abban sem lehetünk biztosak, hogy az Európai Unió által perspekti-
vikusan kínált modernizáció feltétlenül sikeres lenne Ukrajnában, a társadalmi-gazdasági 
orientációról maguknak az ukránoknak kell dönteniük. 

Az ukrán válságról folyó nemzetközi vitákban meglehetősen kevés szó esik az Ukrajnán 
belüli konfliktusokról, összeütközésekről és válságjelenségekről, valamint arról, hogy a jelen-
legi helyzet kialakulásához maguk az ukránok is hozzájárultak.22 Hozzájárultak az ukrán ál-
lam strukturális válságával, vagyis azzal, hogy 22 év alatt nem tudtak stabil államot létrehoz-
ni. Hozzájárultak azzal, hogy magánhadseregekkel, a parlamentben „magánképviselőkkel” 
rendelkező oligarchák uralják az ukrán államot és társadalmat, s ebben a rendszerben meg-
gyengültek az állami erőszakszervezetek (hadsereg, rendőrség, a törvény betartását kikény-
szerítő államapparátus), s az állam számos területen elvesztette erőszak-monopóliumát. 

Az elmúlt egy év ukrán válsága az ukrajnai oligarchák közötti harc is volt, ráadásul több-
nyire olyan oligarchacsoportok között, amelyek mindegyike kompromittálódott az elmúlt 22 
évben. A leglátványosabban a narancsosok 2005–2010 között, majd a Viktor Janukovics 
mellett állók 2010–2014 között.23 Ezek az oligarchák ma már csupán arra képesek, hogy 
finanszírozzák a Janukovics-ellenes Majdant (elsősorban azok, akik 2010 után kiszorultak a 
hatalomból), illetve jelenleg pénzeljék a szeparatista fegyvereseket (azok, akik 2014 február-
jában buktak meg). Természetesen van a válságnak egy Kelet-Ukrajna versus Nyugat-
Ukrajna dimenziója is (amely bizonyos értelemben a különböző és igen bonyolult ukrán poli-
tikai identitások küzdelme is),24 de számos elemző szerint hiba ezt eltúlozni.25 Fontossági 
szempontból talán az első helyen kellett volna említeni az ukrán válság társadalom versus 
politikai elit dimenzióját. Vagyis azt a társadalmi elégedetlenséget, ami amiatt alakult ki és 
állandósult (még ha nem is mindig mutatkozott meg tiltakozások formájában), hogy a függet-
lenség 22 évében az ukrajnai elit semmilyen elfogadható jövőképet, perspektívát nem tudott 
ajánlani az országnak, nem tudta stabilizálni és konszolidálni az ukrán államot sem politikai, 
sem gazdasági tekintetben. Hogy lényegében állandósította a válságot, hogy a társadalom 
széles tömegeit tartotta a gazdasági vegetáció (szegénység) és a politikai vegetáció (a vá-
lasztások ellenére fennmaradó változatlanság) állapotában. 
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Az ukrán választások utáni időszakról 
 
A Petro Poronsenko elnök által 2014. október 26-ra kiírt előrehozott parlamenti választáso-
kon 50 ukrán párt, illetve politikai csoportosulás indult, amelyek közül 29 állított országos 
listát.26 A fennmaradók csupán az egyéni választási kerületekben állítottak jelöltet. A 29 or-
szágos listával rendelkező párt közül csupán 12 volt képes száznál több jelöltet állítani or-
szágos szinten, s további hét az egyéni választási körzetekben. Összesen 6627 jelöltet re-
gisztráltak, s ezekből 3120 indul a pártlistákon. A központi választási bizottság regisztrálta a 
donyecki és luganszki körzetek valamennyi jelöltjét, jóllehet 14 itteni körzetben biztosan, to-
vábbi 6 körzetben pedig valószínűleg nem tartják meg a választásokat (a szeparatisták által 
megszállt területeken november 2-án tartanak választásokat27). Nem szavaztak az Oroszor-
szági Föderációhoz csatolt Krím-félszigeten sem. 

A választási kampány nagyon rövid – mindössze hat hetes –, ugyanakkor agresszív és 
dinamikus volt. Tematikusan főleg a háború és béke, a gazdasági válság, továbbá a politikai 
megújulás kérdései uralták „hazafias-forradalmi”, illetve a „régi rendszerű-oroszbarát” politi-
kai tábor versengését, s az előzetes felmérések szerint azok a politikai pártok és csoportosu-
lások váltak népszerűvé az ukránok körében, amelyek meggyőző válaszokkal rendelkeztek 
az említett kihívásokkal kapcsolatban, illetve azok, amelyek új arcokat tudtak felmutatni jelölt-
listáikon. Az elemzők egybehangzó véleménye szerint az október 26-i választás egyik meg-
határozó sajátossága az lesz, hogy nagyon sok új, egy vagy féléve még alig ismert politikai 
formáció, illetve sok új képviselő kerül majd be a 6-9 pártból álló új ukrán parlamentbe (az 
újak egy része valóban teljesen új, egy másik része viszont a korábbi, megkapaszkodni ké-
pes politikai tömörülések második, illetve harmadik politikusi sora). A választást különleges-
nek tekintik abból a szempontból is, hogy az előrejelzések szerint a független Ukrajna törté-
netében most először 75-80%-os (alkotmányozó) többséget is elérhetnek az Európa-barát 
ukrán politikai tábor pártjai. E táborhoz tartozik az egyértelmű győztesnek jelzett Petro Poro-
senko Blokkja (BPP), amivel kapcsolatban az előrejelzések szerint csupán az kérdéses, 
hogy a szavazatok ötödét vagy bő harmadát szerzi-e meg? Mivel a BPP nem lesz képes ön-
állóan kormányt alakítani, nem közömbös az Európa-barát pártok közötti további parlamenti 
erősorrend sem. Az előrejelzések szerint másodikként az Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök 
és Olekszandr Turcsinov volt ideiglenes államfő vezette Népfront (vagy meglepetésként a 
lvovi polgármester vezette Önsegély) kerülhet be, de az Oleh Ljasko vezette Radikális Pártot 
és Julija Timosenko Batykivscsina nevű formációját is biztos parlamenti pártként jegyzik. Mi-
vel a korábbi rendszer legfontosabb pártjai meggyengültek (a Régiók Pártja szétesett, az Uk-
rán Kommunista Párt pedig meggyengült), az Európa-barát tábor ellenzékét a Jurij Bojko ve-
zette Ellenzéki Blokk, illetve a Szerhij Tihipko nevével fémjelzett, elsősorban Kelet-Ukrajná-
ban népszerű Erős Ukrajna képviselheti az új Legfelsőbb Tanácsban, ha ez utóbbi képes 
lesz átlépni az 5%-os parlamenti küszöböt. Fontos azonban jelezni, hogy mivel a parlamenti 
képviselők fele egyéni választási körzetekből kerül be, a régi rendszer képviselőinek itt is 
esélyük van bejutniuk a törvényhozásba. Az Európa-ellenes és oroszbarát tábor az előrejel-
zések szerint összességében a szavazatok 15-20%-át is megszerezheti. Különösen, mivel a 
szavazatvásárlás – jóllehet a korábbiakhoz képest kisebb mértékben – ebben a kampányban 
is bevett gyakorlatnak bizonyult. A közvélemény-kutatási előrejelzések szerint biztosan nem 
lesz parlamenti képviselete a Pravij Szektornak, miként a nacionalista Szvoboda (Szabad-
ság) párt sem számíthat jelentős támogatásra (s ha mégis, elsősorban az egyéni körzetben). 
Vagyis a Moszkva által leginkább emlegetett és kritizált nemzeti radikális irányzat kívül ma-
rad a törvényhozáson, illetve marginálisan lesz jelen. Bár a volt ukrán védelmi miniszter, 
Anatolij Hricenko vezette Polgári Álláspont (Hromadszka Pozicija) kívül rekedhet a parlamen-
ten, számos elemző szerint a fegyveres erők és biztonsági szervezetek viszonylag jelentős 
erőt képviselhetnek majd az új parlamentben, mivel számos párt biztosított helyet listáján a 
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„frontok képviselőinek” (pl. Petro Porosenko Blokkja, a Népfront, a Radikális Párt, a Batykiv-
scsina és az Önsegély). Petro Porosenko Blokkja várhatóan a Népfronttal, esetleg a Radiká-
lis Párttal és az Önsegéllyel alkot majd koalíciót. 

A döntő kérdés persze az, hogy mi vár az új elnökre és az új parlamentre a választások 
után, s mit képes megoldani a felhalmozódó problémák közül az ukrán politikai színpadot át-
alakító új politikai elit. Az bizonyos, hogy nem nélkülözheti majd a Nyugat segítségét – példá-
ul a Donyeck-medence (Donbasz) újjáépítésénél, a téli időszak villamosenergia-ellátásának 
biztosításában (tekintettel a Donyeck-medencei szénbányák termelés-visszaesésére), illetve 
az ukrán gazdaság konszolidációja kapcsán. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen az ukrán 
gazdaság – a korábbi kormányok kudarca miatt – a kelet-ukrán területen folyó háború nélkül 
is katasztrofális állapotba került. Fontos azonban látnunk azt is, hogy komoly nyugati segít-
ségre csakis abban az esetben számíthat Ukrajna (de még ekkor sem biztosan!), ha az új 
parlament határozottan fellép a mindent átható korrupció, az oligarcharendszer felszámolása 
és piacgazdasági reformok mellett. Ennek bizonyítására az elkövetkezendő hónapokban 
módja nyílik, mert nem valószínű, hogy Oroszország – amelynek az ukrajnai „orosz tavasz” 
megszervezésére és Ukrajna föderalizálásának kikényszerítésére tett kísérlete egyelőre ku-
darcot vallott – az elkövetkezendő hónapokban újabb kísérletet tenne ukrajnai politikai befo-
lyásának fegyveres úton (több tízezer katona mozgósításával és bevetésével) történő kiter-
jesztésére. Sokkal valószínűbb, hogy az elkövetkezendő hónapokban az orosz vezetés is az 
új ukrán parlamentben próbál meg az új elnök és az új kormány helyzetét ellehetetleníteni 
képes pozíciókat szerezni. Még ennél is nagyobb kényszerítő erő azonban, hogy amennyi-
ben az új politikai elit nem kísérel meg valóban széles és átfogó reformokat végrehajtani, úgy 
számos elemző szerint az Ukrajnában uralkodó társadalmi elégedetlenség egy újabb nagy 
társadalmi megmozduláshoz vezethet.28 
 
Melléklet:  
 
Az 2014. októberi 26-ai ukrán parlamenti választás előzetes eredményei az exit pollok alapján
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Párt/Pártszövetség exit poll (I) exit poll (II)  exit poll (III) 

Petro Porosenko Blokkja  24,3% 23,0% 22,2% 

Népfront (A. Jacenyuk)  21,8% 21,3% 21,8% 

Önsegély (A. Szadovi) 12,5% 13,2% 14,2% 

Radikális Párt (O. Ljasko) 7,1% 6,4% 6,4% 

Ellenzéki Blokk (J. Bojko) 6,6% 7,6% 7,8% 

Szabadság (O. Tyahnibok) 6,3% 6,3% 5,8% 

Batykivscsina (J. Timosenko) 6,0% 5,6% 5,6% 
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 Analityk OSW: na Ukrainie możliwa jest druga fala rewolucji. polskieradio.pl, 2014. 10. 13. 
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 Az előzetes eredmények – amelyek csupán orientáló jellegűek, mivel csak a pártlistákra leadott szavazatokat 
mérik (a parlamenti mandátumok fele pedig egyéni körzetekben dől el) – a következőket vetítik előre: egyrészt az 
Európa-barát és mérsékelt ukrán politikai tábor egyértelmű győzelmét és alkotmányozó többségét (Petro Poro-
senko Blokkja, Népfront, Önsegély). Másrészt a korábbi vezető politikai pártok (Batykivscsina, Szabadság, Ukrán 
Kommunista Párt) és utódpártjaik (Ellenzéki Blokk), illetve az oroszbarát politikai erők (Ellenzéki Blokk, Ukrán 
Kommunista Párt, Erős Ukrajna) egyértelmű háttérbe szorulását. Ha ilyen arányú lesz a végeredmény, bizonyos-
nak tűnik, hogy Arszenyij Jacenyuk marad kormányfő, aki Petro Porosenkónak nem csupán szövetségese, de 
immár vetélytársa is.  

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1256905,Analityk-OSW-na-Ukrainie-mozliwa-jest-druga-fala-rewolucji

