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Az Európai Unió és Törökország stratégiai  
szerepvállalása a Kelet-Mediterráneum térségben

(Bevezetés) Az Európai Uniót számos kihívás éri, melyek közül kiemelkedő és folyama-
tosan napirenden lévő nehézség az illegális bevándorlás kérdése. Ennek a problémának 
földrajzi szempontból kulcsfontosságú színhelye a Közel-Kelet és a Balkán-félsziget, 
ezen belül is kiemelt az ún. kelet-mediterrán útvonal, s ebből adódóan Törökországgal 
való együttműködés prioritást élvez. Törökország jelentős segítséget nyújt az EU-nak az 
illegális bevándorlás kapcsán. A török parti őrség 2018-ban több mint 23 ezer menekül-
tet tartóztatott fel a tengeren.1 A Törökországban 2018. június 24-én zajlott választások 
ezért európai viszonylatban is kiemelt fontosságúak.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a török választásokkal kapcsolatban úgy nyi-
latkozott, hogy „Európának és Magyarországnak is az az érdeke, hogy Törökországban 
stabilitás legyen, ehhez pedig a vasárnapi választás eredménye hozzájárul.” Ezenkívül 
arról is említést tett, hogy: „Magyarországnak duplán érdeke, hogy Törökországban sta-
bilitás legyen, mivel ha ott elveszik a stabilitás, akkor az Európai Unió és Törökország 
migrációs megállapodásának betarthatósága is megkérdőjeleződne. Ez pedig újabb il-
legális bevándorlási hullámmal járna, amely pillanatok alatt elérne Magyarország déli 
határához, tekintettel arra, hogy a Nyugat-Balkánon nincsen másik védelmi vonal.”2

Erdoğan elnök a megválasztását követően megtartott beszédében a „szíriai földek fel-
szabadítását” is megígérte, hogy – ahogyan fogalmazott – „szíriai vendégeink” hazatér-
hessenek. A beszéd arra mutat, hogy Erdoğan külpolitikájában továbbra is a Közel-Kelet 
felé fordul, valamint az is megállapítható, hogy egyenrangúnak tartja e régiót Európával. 
A beszéd a „terrorizmust” jelölte meg, mint jelentős fenyegetést Törökországra nézve. Ez 
biztató lehet Európa számára: Erdoğan elkötelezett a térség stabilitásának megteremtésé-
vel kapcsolatosan.3

(Törökország és az EU 2016. március 18-ai közös nyilatkozata) Az Európai Unió 2015 ja-
nuárja óta küzd a különböző háború sújtotta országokból (mint például Szíria, Afganisztán, 
Irak, Szomália, Pakisztán, Banglades, Líbia vagy más, különböző gazdasági helyzetű és 
politikai berendezkedésű országok) érkező menekültek tömegével. A kelet-mediterrán 
útvonalon keresztül (Törökországból Görögországba irányuló átkelési útvonal) 2015-
ben nagy számban érkeztek a szíriai háború elől menedéket keresők az EU területére.4 A 
menekültek nagy része a Földközi-tengeren keresztül vezető útvonalat használta, ami a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint mindeddig több száz emberéletet követelt5.

A bevándorlási hullámot Európa legnagyobb kríziseként tartják számon 1945 óta.6 Az 
embertömeg folyamatos beáramlása elsöprő és annyira megosztó erejű, hogy az Európai 
Unió nem tudott egységes álláspontot kialakítani e népmozgás kezelésében. Alapvető 
problémaként jelentkezik, hogy egyáltalán hogyan azonosítsák és különböztessék meg 
a valódi menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, továbbá miként és hogyan fogadják 
be az egyes országok a ténylegesen segítségre szorulókat. Az EU központi kvótát ja-
vasolt a tagállamok között,7 ez azonban nem nyerte el minden tagállam tetszését, főleg 
azért, mert csak felületi kezelést nyújt a problémára, hiszen nem képes a bevándorlási 
hullámot elapasztani.
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Az egyre szigorúbb intézkedések ellenére is folyamatosan érkeztek, illetve érkeznek 
a menedékkérők az EU külső határaira. A minden irányból növekvő nyomás közepet-
te az EU egy együttműködési tervet dolgozott ki Törökországgal, amelynek fő célja a 
rendkívül nehéz helyzet konszolidálása. Az erre vonatkozó Közös Nyilatkozatot, amely 
mindkét fél számára igen nagy jelentőséggel bír, 2016. március 18-án tették közzé.8

A Közös Nyilatkozat kulcsfontosságúnak tekinthető a menekültválság kapcsán, mi-
vel a probléma világviszonylatban meghatározóvá vált, különösen Európa számára. A 
Közös Nyilatkozat tartalmazza, hogy az összes, 2016. március 20-a után Törökországon 
keresztül Görögországba jogellenesen belépett menekült visszatoloncolásra kerül. 
Habár minden egyes menekült menedékkérelmét egyénileg dolgozzák fel és bírálják el, 
ez azt jelenti, hogy minden tengeren át érkező menekültet – ami a beérkezettek nagyobb 
része – visszaküldenek Törökországba.9 Ennek keretében a két ország együttműködik, 
hogy minden menekültet, aki ugyan a jogszabályok és nemzetközi egyezmények tisz-
teletben tartásával érte el Görögországot, de elmulasztott menedékkérelmet benyújtani, 
azt vagy elutasítják, vagy visszatoloncolják Törökországba. Ennek ellentételezésekép-
pen minden egyes, az EU által Törökországba visszaküldött szíriai menekült után az EU 
befogadna egyet. Fontos megjegyezni azonban, hogy az így helyet cserélő személyek 
számát 72 00010 főben maximálták, ami eltörpül az EU-ba bevándorolni kívánó több mil-
lió menekülthez képest. Kiemelendő ugyanakkor, hogy ez a mechanizmus automatiku-
san eltántorító erővel bírhat azokra a személyekre, akik illegálisan, a tengeren keresztül 
próbálnának belépni az EU területére menedék vagy jobb élet reményében.11

Az EU szempontjából a Közös Nyilatkozatban foglalt intézkedések rendkívül elő-
nyösek, de az ellentételezésként meghatározott ígéretek kiemelten fontosak a török fél 
számára is. A Közös Nyilatkozat egyik fontos kitétele a vízummentesség, vagyis, hogy 
a török állampolgárok számára 2016 júniusától elérhetővé válik a schengeni övezet. 
Másik fontos része a Közös Nyilatkozatnak Törökország uniós csatlakozási folyamatá-
nak felgyorsítása. A Közös Nyilatkozat alapján új fejezeteket nyit meg az EU, melyek 
szükségesek a csatlakozási folyamathoz. Az előző két kikötés olyan intézkedést ígér, 
amelyek után már évtizedek óta áhítozik Törökország, vagyis, hogy szorosabban együtt 
tudjon működni az EU-val, illetve hogy tagjává váljon és lezáruljon a felvételi eljárás, 
amit hivatalosan 2005-ben indítottak meg.12

A Közös Nyilatkozat végrehajtása igazolhatóan segített csökkenteni az EU-ba áramló 
menekültek hatalmas számát. Ezt követően azonban Törökországban váratlan esemé-
nyek történtek, amelyek növelték a feszültséget az EU és Törökország között.13 A meg-
hiúsult török puccskísérlet14, és az azt követő szigorú fellépés,15 megváltoztatta a hely-
zetet. A feszültséget tovább fokozták a terrortámadások, amelyeknek vélelmezhetően az 
Iszlám Állam harcosai vagy a kurd szeparatisták voltak az elkövetői. A terrortámadások 
a mindennapok részévé váltak Törökországban, éppen úgy előfordulnak forgalmas köz-
lekedési csomópontokban, mint szórakozóhelyeken.16

Az EU nyugtalanítónak találta a török terrorellenes törvényt, amelyre a török kor-
mány az ellenfeleivel szembeni kemény fellépését alapozta, ezért a vízummentesség 
előfeltételéül annak megváltoztatását szabta. A török kormány ugyanakkor szükséges-
nek tartja a törvényt, és az ilyen jellegű utólagos feltétel meghatározást elfogadhatatlan-
nak és olyan lépésnek tartja, amely a teljes Közös Nyilatkozat felmondásához vezethet.

(A neo-oszmán külpolitikai irányvonal térnyerése a török külpolitikában) Az AKP-
kormány külpolitikai vonalvezetésében mindinkább egy hangsúlyeltolódás megy vég-
be az ún. neo-oszmán külpolitika megjelenésével.17 Ahogyan egyre messzebb került 



14 DR. PRIEGER ADRIENN: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TÖRÖKORSZÁG...

Valóság • 2019. augusztus

Törökország az EU-tagságtól, a török külpolitikát egyre inkább a neo-oszmanizmus 
határozta meg. Ennek az új külpolitikai irányvonalnak a kidolgozója a 2009-ben kül-
ügyminiszterré kinevezett Ahmad Davutoğlu, a későbbi miniszterelnök, aki hibásnak 
tekintette a megelőző évtizedek külpolitikáját, amelyet túlzottan passzívnak, és Nyugat-
centrikusnak vélt. Davutoğlu ehelyett egy olyan aktív, kezdeményező külpolitikát java-
solt, amely az egykori Oszmán Birodalom területéhez tartozó államokkal való politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsolatok erősítését és mélyítését célozta meg.18

Ennek a koncepciónak fontos elemei az aktív külpolitika, amely tudomásul veszi 
Törökország erejét, másrészt az Egyesült Államokkal és Európával fenntartott kapcso-
latok mellett az Oroszországgal, Iránnal és Szíriával, valamint a Kaukázus és a Balkán-
félsziget államaival való sokoldalú kapcsolatépítés, továbbá a „puha erő” (soft power) 
sokoldalú alkalmazása.19

Az Oroszországgal, Iránnal és Szíriával való kapcsolatok elmélyítésére éppen a szí-
riai polgárháború adott lehetőséget Törökország számára.20 Ebben a külpolitikai vonal-
vezetésben Nyugat-Európa mellett, amelyre egykor Musztafa Kemál tekintete irányult, 
mindinkább az oszmán múltban török befolyási övezetbe tartozó Balkán-félsziget, 
Kaukázus és Közel-Kelet játszik kiemelt szerepet.21 Ennek eszköze az oszmán múlt 
bizonyos szintű rehabilitációja, valamint az iszlám hagyományok hangsúlyozása a bel-
politikában.

Ez a külpolitikai irányváltás azonban nem jelent éles szakítást az atatürki hagyomá-
nyokkal: Erdoğan nem kívánja veszélyeztetni Atatürk kultuszát, és nem törekszik kiépí-
teni sem a saját, sem más, pártjabeli politikusok ellen-kultuszát sem, ugyanakkor gya-
korlati intézkedésekben folyamatosan erodálja a szekuláris rendszer atatürki örökségét. 
Külpolitikai, geopolitikai szempontból óvatosan áthelyezte a hangsúlyokat a Nyugat-
centrikusságról a Közel-Keletre (ld. szíriai konfliktusba való beavatkozás, kétoldalú 
kapcsolatok a közel-keleti országokkal, beavatkozás az iraki alkotmányozásba a kurd 
autonómia megakadályozása céljából).

(Törökország beavatkozása a szíriai hadműveletekbe) Az ún. Iszlám Állam, amely egy 
globális kalifátus megvalósítását tűzte ki céljául, alapvetően veszélyeztette a magát 
szekuláris államként meghatározó Törökország békéjét és stabilitását. Többször hajtottak 
már végre öngyilkos merényletet az ország területén, a kurd szeparatizmustól való félelem 
mellett elsősorban ez az oka, hogy Törökország részt vállalt a szíriai hadműveletekben.

Sokáig az a látszat állt fenn, hogy a török fél érdeklődést mutat az Iszlám Állam 
által kínált illegális olajmennyiségre, de az ismétlődő terrortámadások kényszerítet-
ték Törökországot, hogy aktívan részt vegyen az Iszlám Állam ellen indított száraz-
földi hadműveletekben Szíria területén. Ez fokozott együttműködést tett szükségessé 
Törökország és NATO-beli katonai partnerei között, legfőképp az Egyesült Államokkal. 
Barack Obama elnöksége alatt a két ország viszonyát bizonyos feszültség jellemezte, a 
Donald Trump megválasztása utáni időszakban pedig Törökország kivár, hogy miként 
változik az Egyesült Államok külpolitikája, milyen lehetőségek nyílnak a két ország 
biztonsági együttműködésének javítására. Törökország szeretné kibővíteni az együttmű-
ködést a szerinte kurdok által támogatott terrorista csoportokkal szembeni fellépéssel is, 
továbbá követeli, hogy az USA adja ki számára Fethullah Gülent, akit Ankara a 2016. 
júliusi katonai puccs kitervelésével és támogatásával gyanúsít.

A szíriai török beavatkozás azonban több tényezőnek tulajdonítható. Egyrészt, a szí-
riai polgárháború és az Iszlám Állam terjeszkedése miatt Törökországot elözönlötték a 
menekültek. Másrészt, az országot sorozatban érik a robbantásos és egyéb merényletek, 
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amelyeket az Iszlám Államnak és a kurd szeparatistáknak tulajdonítanak; a támadások 
miatt a török lakosság elveszítette biztonságérzet, a turisták sem választják már utazásuk 
célpontjául az addig kedvelt üdülőhelyeket. Harmadrészt, Ankara mindenáron meg akar-
ja akadályozni, hogy az Észak-Szíriában és Északnyugat-Irakban élő kurdok egységes 
területet vonjanak ellenőrzésük alá, és megkezdjék azok állammá szervezését, mert ez 
bátorítaná a szomszédos Kelet-Törökországban élő kurdokat a csatlakozásra, ami sérte-
né Törökország területi integritását. Végül, Törökország kezdettől fogva célul tűzte ki a 
Szíriában élő türkmén kisebbség védelmét.

A szíriai polgárháborúban az Asszad elnök megdöntését célul tűző lázadó csoportok 
nem alkotnak homogén egységet, több szeparatista, etnikai, vallási csoport laza szö-
vetségéből állnak, amely szövetségek az érdekek pillanatnyi alakulása mentén változ-
hatnak. Emiatt a szíriai helyzet olyannyira bonyolult, hogy sokszor nehéz eldönteni, ki 
kivel van. Törökország – amely alapvetően a türkmén lázadókat támogatja – időnként 
együttműködik Oroszországgal, noha az a törökök szövetségeseinek ellenfelét, a szír 
kormányt támogatva szállt be a katonai konfliktusba. Sőt, Törökország és Oroszország 
közösen hajtott végre légicsapásokat az Iszlám Állam támaszpontjai ellen.22

Emellett Törökország megpróbálta meggyőzni az Egyesült Államokat, hogy vállaljon 
nagyobb katonai szerepet Rakka, az Iszlám Állam szíriai fővárosa visszafoglalásának 
érdekében. Erdoğan elnök hónapok át arra próbálta meg rávenni Washingtont (siker-
telenül), hogy Rakkát olyan koalícióban foglalják vissza, amelyből kimaradnak a kurd 
erők.23 Törökország a kurd fegyveres szervezetek minden formációját a terrorizmussal 
tartja egyenértékűnek, és azzal vádolja a kurdokat, hogy terrortámadásokat hajtottak 
végre katonai és rendőri tisztviselők ellen.24

Törökországnak ugyanakkor figyelemmel kell lennie stratégiai tervére, miszerint 
belátható időn belül az EU tagja legyen. Az EU meghatározó államai nem játszanak 
jelentős szerepet a szíriai konfliktus – akár fegyveres, akár más módon történő – meg-
oldását elősegítendő rendezésben.25 E közömbösség annak tudható be, hogy Szíria 
és az EU között a polgárháború kitörését megelőzően sem volt intenzív külpolitikai 
viszony. Az EU ugyan tárgyalt társulási megállapodás megkötéséről Szíriával, de azt, 
ellentétben más mediterrán országokkal, nem írták alá. Németország, Franciaország és 
Olaszország leginkább a menekültválság miatt érezheti nehéz helyzetben magát, ami-
nek rendezésében viszont Törökország kulcspozícióban van. Az EU elismerte, hogy 
a konfliktus kezelésében fokozottabb együttműködésre van szükség, és együtt kell 
működni a regionális nagyhatalmakkal, például Törökországgal, olyan intézkedések 
kialakításában, amelyek alkalmazásával elvághatók az Iszlám Állam külső pénzügyi 
és katonai forrásai.26

Törökország Eufráteszi Pajzs fedőnéven először 2016 augusztusában indított kato-
nai akciót Szíriában, amelynek keretében megtisztította az Azáz, Dzserablúsz, el-Báb 
városok alkotta háromszöget az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezettől, valamint 
az YPG-től, majd 2018 elején az Olajág nevű műveletben irányítása alá vonta a koráb-
ban kurdok ellenőrizte északnyugati Afrín várost és környékét.27 Ezt követően, 2018. 
október 30-án újabb hadműveletek kezdődtek az észak-szíriai Manbídzs térségében.28

(Befejezés) Napjainkban megfigyelhető, hogy az Európai Unió és Törökország viszo-
nyát, stratégiai partnerségét rendkívüli mértékben meghatározza a bevándorlással kap-
csolatos helyzet, amely az európai belpolitikában is elsődleges jelentőségre tett szert, 
miként a közös menekültpolitika és határrendészeti politika kialakításával kapcsolatos 
vitákból is jól nyomon követhető.
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A menekültválság kapcsán Törökország szerepe kulcsfontosságú, éppen ezért, amed-
dig nem rendeződik a kérdés, nem lesz stabilabb a helyzet, semmi esetre sem észszerű 
lazítani Törökországgal a kapcsolatot, hiszen rengeteget tesz a megoldás érdekében, és 
ennek az egész Európai Unió haszonélvezője. Törökország és az EU között jelenleg is 
érvényben van a Közös Nyilatkozat, melynek megőrzése rendkívül fontos, éppen ezért a 
török–EU kapcsolatok fejlesztésének különösképpen napirenden kell maradnia.

Kétségtelen, hogy a török–német viszony a legutóbbi német és török választá-
sok nyomán rendkívül feszültté vált, valamint, hogy Németország támogatása nélkül 
Törökország csatlakozása elképzelhetetlen. Meglátásom szerint azonban a csatlakozás 
lehetőségét nem lehet teljesen elvetni pusztán annak okán, mert a tárgyalási folyamat 
a két fél között régóta húzódik, és napjainkban sem került nyugvópontra Törökország 
európai integrációjának kérdése. Függetlenül attól, hogy a török–EU integráció példa 
nélküli helyzet az Európai Unió történetében, éppen ennek a kérdésnek a lezáratlansága 
és folyamatos alakulása tartja mind a mai napig a figyelem középpontjában a kérdést. A 
bevándorlási krízis, az európai belbiztonság romlása tovább erősíti Törökország straté-
giai fontosságát egész Európa számára.

Mindezek fényében rendkívül izgalmas és Európa jövőjére is jelentős hatást gyakor-
ló kérdés lehet az, hogy hogyan alakulhat az Európai Unió és Törökország egymáshoz 
való viszonya. Földrajzi helyzetéből kifolyólag Törökország kiemelt pozíciót tölt be az 
európai biztonságpolitikában; éppen ezért fontosnak tartom a szoros partnerségi kap-
csolat kialakítását és további mélyítését is. A szoros partnerség gyümölcsöző lehet a 
Kelet-Mediterráneum térségben, melyet hiba lenne kölcsönösen előnyös módon nem 
kiaknázni.
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