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A Krím hazatér...
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Előzmények

• Nederland-Rusland 2013
2013. április 8  - november 11.

• Oroszország sorozatos megsértése:

– Nagy Péter szobrának meggyalázása

– Dmitri Borodin esete Frans Timmermans-szal

– Frans Timmermans 2013. október 10.: 'Non, je ne regrette 
rien'

• ….
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XXII. Téli Olimpia  - Szocsi 

• 2014. február 7-23 (Paraolimpia: március 7-16.)

• Peking-Szocsi ↔ London-Vancouver

• Szoft-bojkott: USA, UK, D, F – mi az igazi indok?

• Az ünnepségen több mint 60 állam- és kormányfő vett részt 
(abszolút rekord)

• Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke a 
szocsi téli olimpia nyitóünnepségén arra szólította fel a 
politikusokat, hogy a sportolókat ne használják fel céljaikhoz.

• Záróünnepség – önkritika és nagy humorérzék.
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XXII. Téli Olimpia  - Szocsi 

• Lee Kuan Yew: From Third World to First (HarperBusiness 2000)

Édouard Balladur francia miniszterelnök, (1993-1995), 
szabadkereskedelemről vallott nézetei:

„Bár általában egyetértett nagy vonalakban a nézeteimmel, 
képtelen volt a protekcionista álláspontjától eltérni, amelynek 
alapja az a félelem, hogy állások vesznek el, amikor cégek 
áthelyezik gyártó kapacitásukat Franciaországból máshová. 
Egyetértett abban, hogy a gazdasági versenynek fair-nek kell 
lennie, de hozzátette, hogy a japán autógyártók nem 
versenyeznek fair-rül, mert bizonyos előnyökkel rendelkeznek. 
Ezt excentrikusnak és furcsa magyarázatnak találtam egy olyan 
embertől, aki komoly intellektuális képességekkel rendelkezik.”

• Athéni demokrácia ↔ inoniai görög városállamok → Perzsa uralom

• Günter Grass: “Honnan veszi a Nyugat az arroganciáját, hogy 
diktálja, hogy mi a jó és mi a rossz?”
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Pekingi Nyári Olimpia redux....

• Grúz-orosz háború: 2008. augusztus 7-16.

• Szocsi leple alatt puccs Kijevben - 2014. február 22-én.



2014. március 27. 8

Ukrajna → 'a határnál'

• Ukrán myopia: egy fenékkel két lovat megülni....

– Európai integráció + orosz szponzorálás

• Euromaidan: 2013. november 21. → 2014. február 22.

– Az EU társulási szerződés elhalasztása (orosz nyomásra)

– Amerikai geopolitikai érdekeknek a végletekig való 
kijátszása, neocon politika már az 1990-es évektől.

• Victoria Nuland: 2014. januári telefonbeszélgetés 
Geoffrey R. Pyatt-tel (kijevi amerikai nagykövet): 
Ukrajnába már több mint 5 milliárd dollárt öltünk. 
“Fuck the EU”. (Victoria Nuland Robert Kagan 
felesége).

• Magasrangú amerikai és EU politikusok direkt 
beavatkozása
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Great Game redux
• Nyugati myopia:

– Oroszország teljes elszigetelése és feldarabolása (sic!)

– Oroszország nem bevonása az ukrán helyzet megoldásába:

• - hatalommegosztás az oroszokkal

• + szinte ingyen és feszültségmentesen

• Szélsőséges elemek hatalomba emelése illegális módszerrel: Viktor 
Yanukovich erőszakos eltávolítása a német-francia-lengyel 
egyezmény ellenére

• A “Narancs Forradalom” szélsőséges változata → teljes puccs + tüntetők 
és rendőrök lelövése (a maidani vezetők mesterlövészeket béreltek fel 
erre)

• Szélsőséges sovinizmus, rasszizmus, antiszemitizmus: pld. más nyelvek 
azonnali betiltása, orosz TV-k betiltása, iskolákban oroszokat 
felakasztásra buzdító dalok kényszerű énekeltetése, Vereckei 
Emlékmű felgyújtása, az ukrán TV elnökének erőszakos lemondatása, 
vonat kirablása, stb.

• Yulia Timoshenko: minden szerződés felrúgása Oroszországgal, a 
Fekete-tengeri orosz flotta kiebrudálása a Krím-ből, stb.
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Dmytro Yarosh, a neo-náci Jobb Szektor vezetője “felemelkedésünk a 
mi Maidan-unkon kezdődik”. A Nemzetvédelmi és Biztonsági 
Tanács második embere (hadsereg, rendőrség, bíróságok és 

hírszerző szolgálatok).
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Andriy Parubiy, a fasiszta Szociális Nemzeti Párt társalapítója 
(jelenleg Svoboda). A Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács 

második embere.
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Az új miniszterelnök Arseniy Yatsenyuk [bal], befolyásos jobboldali 
bankár, találkozik a neo-con John McCain-nel. Középen a neo-náci 

Svoboda vezér Oleh Tyahnybok, jelenleg az ország egyik 
legbefolyásosabb embere – már 2009-ben megígérte, hogy újból 

nukleáris hatalommá teszi Ukrajnát.
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Ihor Tenyukh, a neo-náci Svoboda párt tagja, védelmi miniszter, 
március 25-én lemondatták, mert a Parlament szerint túl sokat 

vacakolt és ezért több mint 15.000 ukrán tiszt és katona állt át a 
Krímben az oroszokhoz.
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Oleksandr Sych, a neo-náci Svoboda párt tagja, az egyik 
miniszterelnök-helyettes (a 3-ból).
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Oleg Makhnitsky, a neo-náci Svoboda párt tagja, legfőbb ügyész.
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Victoria Nuland & Oleh Tyahnybok John McCain & Oleh Tyahnybok
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Az új, önjelölt ukrán hatalom kulcsszereplői

Catherine Ashton & Oleh Tyahnybok Stefan Fuele & Oleh Tyahnybok
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Nyugati myopia (rövidlátás): Sun-zu nem ismerete

• Ne kezdj bele egy konfliktusba addig, ameddig nem készültél fel a 
váratlan eseményekre és nem vagy erőpozícióban.

• Még abban az esetben is az esély a győzelemre 50%.

• Soha ne kezdj bele egy küzdelembe, ha az utánpótlási vonalaid 
sokkal hosszabbak, mint az ellenségedé.

• Tudd, hogy mikor kell megállni és visszakozni.
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Orosz válasz-lépések

• A Putin-stratégia:

– Az oroszoknak időre van szükségük, hogy felnyergeljék 
lovaikat, de utána hihetetlenül gyorsan tudnak 
száguldani...

– Hideg nyugalommal figyelni az eseményeket, nem 
kommentálni előre és közben a háttérben elképesztő 
gyorsasággal lépni (hihetetlen improvizálási képesség) → 
teljesen meglepni az ellenséget

– A krími orosz hadsereg szép csendben elfoglalta a 
reptereket, infrastruktúrát, támogatták a helyi önvédelmi 
erőket...

– A Krími Parlament bejelentette a függetlenséget, majd 
március 16-ra népszavazást írtak ki
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Orosz válasz-lépések
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Orosz válasz-lépések

• kb. 83%-os részvétel

• kb. 96% szavazott az egyesülésre
Oroszországgal

• Gyors ratifikáció: március 21-vel a Krím
újból orosz fennhatóság alá került

• Hivatalos nyelvek: orosz, ukrán, tatár

• Ukrán katonák rangjának elismerése
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Jogi vita, nyugati reakciók

• Nyugati (amerikai neocon) morgolódás: pont amikor már megkaparintva 
látták a teljes Ukrajnát, Putin elhalászta az orruk elől a fődíjat, a Krím-
félszigetet!

• A nemzetközi jogi alap: KOSZOVÓ: a Nemzetközi Bíróság 2010-ben 
egyhangúlag úgy döntött, hogy Koszovó 2008. február 17-i 
függetlenségi nyilatkozata nem sértette meg a nemzetközi jogot!

• Nyugati hisztéria → szankciók lebegtetése → orosz szarkasztikus válasz 
+ humor a lakosság részéről

– EU-Oroszország: 400 milliárd euro

– USA-Oroszország: 40 milliárd euro

– Duma képviselők

– Gerhard Schröder ↔ Daniel Cohn-Bendit

– Robert Fico

– G7 2014. júniusában nem Szocsiban, hanem Brüszelben.

– Ausztrália – G20 ↔ BRICS támogatás
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Nyugati reakciók

• John McCain: 'Putin egy KGB ezredes...'

• ENSZ: Samantha Power (R) & Vitaly Churkin
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A magyar érdek / álláspont

• A kormány célja:

– A kárpátaljai magyarok védelme egy fasizálódó és 
szétesőfélben levő Ukrajnában

– A keleti nyitás értékeinek megvédése (elsősorban Paks)

• A jelenlegi, baloldali ellenzék nem szűnő russzofób viselkedése  
abszurd és felelőtlen

– A jelenlegi kormányzó pártok, 2002-2010 között 
ellenzékként számos hibát követtek el ezen a téren (Déli 
Áramlat kritizálása, grúz-orosz konfliktus során orosz-
ellenes kirohanások), de legalább tanultak a hibáikból
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.

http://rt.com/news/putin-address-ten-quotes-778/

A poszt-szovjet korszak talán legfontosabb beszédében Putin elnök 
felszólította a Nyugatot, hogy hagyja abba a kettős mérce politikáját és 
fejezze be a hidegháborút. 
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.

•A sztereotípia ellenére a Nyugat viselkedett úgy, mint egy bika … vagy egy 
medve … a porcelánboltban: 

–Folyamatosan sarokba próbálnak szorítani bennünket, azért mert független 
álláspontunk van, azért mert azt megtartjuk, azért mert úgy mondjuk el, 
ahogyan az van, s nem vagyunk képmutatóak.  De mindenben kell lennie 
egy határnak. Ukrajnában Nyugati partnereink átlépték a vonalat, úgy 
viselkednek, mint a medve, felelőtlen és nem professzionális viselkedésről 
téve tanúbizonyságot.” 

•A Nyugat ki kellene józanodjon a hidegháborúból: 

–Manapság nagyon fontos, hogy befejezzék a hisztériát, hogy abbahagyják 
a hidegháborús retorikát, s hogy elfogadják a kézenfekvő tényt: 
Oroszország egy független, aktív szereplője a nemzetközi rendszernek. Más 
országokhoz hasonlóan saját nemzeti érdekekkel rendelkezik, amelyeket 
figyelmbe kell venni és tiszteletben kell tartani.” 

•A Bush-éra diplomáciájának nincs helye egy civilizált világban: 

–Úgy viselkednek, ahogy nekik tetszik: itt meg ott szuverén államok ellen  
alkalmaznak erőszakot, koalíciókat építenek a következő elvre: 'Ha nem 
vagy velünk, akkor ellenünk vagy.' Annak érdekében, hogy az agresszió 
legitimnek lássék, átnyomnak döntéseket a nemzetközi intézeteken, s ha az 
nem sikerül, akkor simán mellőzik az ENSZ BT-t vagy az egész ENSZ-t úgy 
ahogy van.” 
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.

•A NATO szívesen látott vendég a BBQ-n, de nem táborozhat le 
Oroszország hátsó kertjében: 

–A NATO egy katonai szövetség marad, s mi ellenezzük, hogy 
egy katonai szövetség bekvártélyozza magát a hátsó 
udvarunkban, a történelmi területünkön.  Elképzelhetetlennek 
tartom, hogy Szevasztopolba menjünk, hogy NATO 
tengerészket látogassunk. Természetesen a többségük pompás 
fickó, de sokkal jobb, ha ők jönnek el meglátogatni minket, s a 
vendégeink, mint fordítva.” 

•A Nyugati fenyegetést viszonozzuk: 

–Bizonyos Nyugati politikusok már nemcsak szankciókkal 
fenyegetnek, hanem problémákkal a hazai fronton is. 
Szeretném tudni mire is gondolnak pontosan: valami ötödik 
hadosztályra, hazaárulókra, vagy azt szeretnék elérni, hogy 
rosszabbodó társadalmi és gazdasági körülmények hatására 
tömegelégedetlenséget tudnak szítani? Az ilyen kijelentéseket 
mi nagyon felelőtlennek tartjuk, kifejezetten agresszívnek, s 
ennek megfelelően fogunk válaszolni.” 
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.
•Emlékeztette a németeket arra, hogy nem mindenki támogatta 
Németország újraegyesítését: 

–"Azt hiszem, hogy az európaiak, s elsősorban a németek megértenek 
engem. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy amikor a két Németország 
egyesítéséről tárgyaltunk, bizonyos országok, amelyek most a 
szövetségesük, nem támogatták az egyesítést. A mi nemzetünk 
határozottan támogatta a németek őszinte, megállíthatatlan vágyát a 
nemzeti egységre.  Biztos vagyok abban, hogy nem felejtették ezt el, s 
Németország polgárai ugyancsak támogatják az oroszok óhaját a nemzeti 
egységre."  - Der Spiegel – 2014.03.23.: a német polgárok többsége 
támogatja a krími referendumot s annak eredményét

•A Nyugat álszentsége Koszovó ügyében: 

–“Azt halljuk az USA-tól és Nyugat Európától, hogy Koszovó valami 
különleges eset. Mi teszi az önök szemében ezt annyira speciálissá? Végül 
is a koszovói konfliktus rengeteg áldozattal járt. Ez a jogi argumentum? A 
Nemzetközi Bíróság döntése nem mond erről semmit sem. Ez már nem is 
kettős mérce; ez meglepő, primitív, nyers cinizmus. Az embernek nem 
kellene arra törekednie, hogy mindent oly nyersen a saját érdekeire szabjon, 
ugyanazt a dolgot ma feketének, holnap fehérnek nevezni. Ezt a logikát 
követve mindent el kell kövessünk, hogy minden konfliktus emberi 
veszteségekhez vezessen.” 
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Putin helyzetértékelése, Kreml, 2014. március 18.
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Orosz geopolitikai KO

Az egész Fekete-tenger de facto akadálymentes orosz ellenőrzés alá 
került. Kerch-szoros! (Fekete-tenger- Azovi-tenger – Don – Volga-Don-

csatorna – Volga - Kászpi-tenger)
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Mit hoz a jövő Ukrajna számára?

• Kelet-Ukrajna orosz bekebelezése csak idő kérdése → az IMF/EU 
hitel gazdasági hatásai → szociális elégedetlenség

• Ukrajna adóssága: 140 milliárd $ → rövid-lejáratú 65 milliárd $

• IMF-hitel → 15 milliárd $, de orosz gáz már nem diszkont áron (eleve 
1,8 milliárd $ tartozás a Gazpromnak), aranytartalék → New York 
(nem hivatalos információ)

• Teljes pénzügyi és gazdasági rabszolgaságba taszítás
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Mit hoz a jövő a világ számára?

• Sok függ attól, hogy a Nyugat észhez tér-e?

• Oroszország kivár Ukrajnában.

• Oroszország minden szankciót kontrázni tud → a Nyugat 
hegemóniája végének a tényleges kezdete (pld. olajüzletek nem 
dollárban, hanem rubelben, yuanban, euroban, stb.)

• 2016: az USA-tól független műholdas rendszer → végre egy  
független európai külpolitika??

• Eurázsiai Unió

• Egy új világrend: figyelő szemeitek Moszkvára vessétek!
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Mit hoz a jövő ?

• Együttműködés: Putin nagy beszéde a Valdai konferencián 2013. 
szeptember 19-én – Novgorod: Oroszország sokszínűsége a modern 
világban

Svetlana Mironyuk (RIA Novosti főszerkesztő), Volker Rühe (ex német védelmi 
miniszter, François Fillon (ex francia miniszterelnök), Vladimir Putin, Romano Prodi 
(ex olasz miniszterelnök), Dimitri Simes (US Center for the National Interest, elnök).

http://valdaiclub.com/politics/62880.html
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Az orosz világrend

• Magunk mögött hagytuk a bolsevizmust, az
1917 előtti világot és a nyugati típusú extrém
liberalizmust is.

• Nemzeti identitást nem lehet kölcsönözni, azt nem hozza létre a 
szabad piac.

• Oroszország mindig is egy több-etnikumú állam volt, a nemzeteket 
ne ugrasszák egymásnak! Oroszország területi integritása, 
szuverenitása egy vörös vonal, azt nem lehet büntetlenül átlépni! 
A patriotizmust a szó legnemesebb értelmében használom.

• Külföldi hatások: a Nyugat teljesen felrúgja (keresztény) civilizációs 
bázisát → degradáció → primitivizmus

• Külpolitikában: egypólusú modell fenntartására tett kísérlet

• 1815 (Bécs), 1945 (Yalta) ↔ 1919/1920 Versailles

• A multikulturalizmus csődje nyugaton a gyarmati múlt 
feldolgozatlanságának következménye → Oroszország a 'népek 
börtöne' → de itt a legkisebb nép is megmaradt
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Az orosz világrend

• Az orosz történelemben sokszor az egyén csak
eszköz volt.

• A jelenlegi Oroszország feladata a szabad
polgár számára az oktatás és a kibontakozás esélyének 
biztosítása → civis szellem és nemcsak Moszkvában és Szent 
Pétervárott

• Eurázsiai Unió: a sokszínűségre épül fel

• Oroszország és szomszédai a 20. században egy nagyon turbulens 
korszakot éltek meg. A leckénket megtanultuk.
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Források

• GlobalResearch: http://www.globalresearch.ca/

• AsiaTimes Online: http://www.atimes.com/

• Russia Today: http://rt.com/

• Voice of Russia: http://voiceofrussia.com/

• Valdai Discussion Club: http://valdaiclub.com/

• Képek: Wikipedia

http://www.globalresearch.ca/
http://www.atimes.com/
http://rt.com/
http://voiceofrussia.com/
http://valdaiclub.com/
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