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Az Európai Külügyi Szolgálat stratégiai kommunikációs munkacsoportjai 

 

Szerző: Torda Péter1  – 2022.02.15. 

 

Kivonat  

Jelen tanulmány az Európai Külügyi Szolgálat stratégiai kommunikációs 
munkacsoportjait, a bennük megtestesülő képességet és azok gyakorlati 
alkalmazását, teszi elemzés tárgyává. A tanulmány arra a következtetésre jut, 
hogy a munkacsoportok újszerű és időszerű képeséggel egészítették ki az EU 
külpolitikai eszköztárát, és tevékenységükkel az EU geopolitikai törekvéseinek 
fősodrába kerültek. A tanulmány rámutat arra is, hogy a munkacsoportok által 
előállított különféle stratégai kommunikációs termékek közül kizárólag az orosz 
forrásokhoz köthető dezinformáció felderítését, leleplezését és megcáfolását 
célzó produktumok jutnak el közvetlenül a nyilvánossághoz, ami bizonyos 
mértékben torzíthatja a EU külpolitika prioritásainak súlypontozásával 
kapcsolatos percepciókat.  
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Abstract 

The present article analysis the strategic communication task forces of the 
European External Action Service, including the capacity embodied in and the 
practical application of the task forces. This article concludes that the task forces 
represented an innovative and timely add-on to the EU’s foreign policy toolbox, 
and through their activities they have earned a place in the mainstream of the 
EU’s geopolitical endeavours. This article further argues that from among 
various strategic communications products developed by the task forces only 
those become directly available to the public which are related to detecting, 
uncovering and debunking disinformation attributed to Russian sources, which 
in turn may distort perceptions about the weighing of the EU’s foreign policy 
priorities. 
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Bevezetés 

Az elmúlt évtized második felétől kezdődően az Európai Unió (EU) külső 
stratégiai kommunikációs tevékenységének fontos eszközévé váltak az Európai 
Külügyi Szolgálat (EKSZ) bázisán létrehozott stratégiai kommunikációs 
munkacsoportok.  

Jelen tanulmány célja a munkacsoportokban megtestesülő stratégiai 
kommunikációs képesség és a munkacsoportok gyakorlati alkalmazásának 
elemzése. Ennek érdekében, a tanulmány megvizsgálja a munkacsoportok 
létrehozásának és fokozatos továbbfejlesztésének folyamatát, annak geopolitikai 
hátterét és a hozzájuk kapcsolódó geopolitikai törekvéseket; áttekinti a 
munkacsoportokra vonatkozó célkitűzéseket; és kritikusan vizsgálja azok 
tevékenységét. 

A tanulmányt az EU intézmények hivatalos, illetve tájékoztató jelleggel 
publikált dokumentumaira, valamint a nemzetközi és hazai szakirodalom 
tanulmányozására támaszkodva készítettem el. A tanulmányon keresztül hozzá 
kívánok járulni a stratégiai kommunikáció és a béke és biztonság 
összefüggéseivel foglalkozó hazai és nemzetközi tudományos gondolkodáshoz, 
különös tekintettel a multilaterális szervezetek tevékenységének vizsgálatára. 

Eredettörténet 

Az első formális döntés egy stratégiai kommunikációs munkacsoport 
létrehozásáról az EU-s hierarchia csúcsán, az állam- és kormányfőket tömörítő 
Európai Tanács körében, született meg. A 2015. márciusában elfogadott 
következtetéseiben2 az Európai Tanács aláhúzta az Oroszország által folytatott 
dezinformációs kampányokkal szembeni fellépés szükségességét, és ebben az 
összefügésben hívta fel a releváns EU intézményi szereplőket egy 
kommunikációs csoport megalakítására3. Az Európai Tanács következtetéseinek 
tartalmából – és annak időzítéséből is – világosan kirajzolódik, hogy az orosz-
ukrán konfliktus eszkalálódásának4 és az EU-Oroszország kapcsolatok gyors 
ütemű romlásának geopolitikai sokkhatása tette sürgetővé az EU stratégiai 
kommunikációs képességének és tevékenységének megerősítését. 
Megjegyzendő azonban, hogy az EU „tűrésküszöbét” átlépő orosz 
dezinformációs tevékenység nem az Ukrajnával szemben folytatott  

                                                           
2 European Council: European Council meeting (19 and 20 March 2015) – Conclusions. In: 
https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20-march-2015-en.pdf (A 
letöltés ideje: 2022. február 8.) 
3 Az Európai Tanács elsődleges felhívása egy stratégiai kommunikációs cselekvési terv kidolgozására 
vonatkozott, és ennek első lépéseként határozta meg a kommunikációs csoport létrehozását. 
4 Az Európai Tanács következtetéseinek elfogadása idején egy évvel járunk a Krím-félsziget Oroszország általi 
megszállása és a kelet-ukrajnai harci cselekmények kirobbanása után. 
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hadműveltekkel vette kezdetét, hanem egy tíz éve folyamatban lévő stratégiai 
erőfeszítés része volt, melynek során Oroszország folyamatosan építette ki és 
alkalmazta információs hadviselési képeségeit a kognitív hadszíntéren. 
Hasonlóképpen, az EU-ban sem egyik napról a másikra érett meg a döntés az 
Unió stratégiai kommunikációs profiljának megerősítéséről. Az orosz 
információs és hibrid műveleteknek leginkább kitett tagállamok már a 2015-öt 
megelőző időszakban is folyamatosan az EU napirendjén tartották a stratégai 
kommunikáció és az orosz dezinformációs kampányok kérdéskörét, és 2015-ben 
több EU tagállam5 közös kezdeményezése kövezte ki az utat a stratégiai 
kommunikációs munkacsoport létrehozásához6. Katalizálólag hatott továbbá a 
munkacsoportok létrehozására az EU akkori Külügyi és Biztonságpolitikai 
Főképviselője, Federica Mogherni, szerepfelfogása, aki elődeinél erősebb 
érdeklődést és aktivitást mutatott a stratégiai kommunikáció terén.  

A Keleti Partnerség 

A fent ismertetett dinamikák eredményeképpen, 2015 szeptemberében az EKSZ 
szervezetébe integráltan kezdte meg működését az EU első stratégiai 
kommunikációs munkacsoportja7, amely a keleti irányra, vagyis az EU Keleti 
Partnerségének országaira8 fókuszál. A munkacsoport célkitűzéseit az EU 
stratégiai kommunikációs cselekvési terve az alábbiakban határozta meg9: 

 eredményes kommunikáció és a Keleti Partnerség országaira irányuló EU 
szakpolitikák előmozdítása, 

 a médiakörnyezet átfogó erősítése a Keleti Partnerség országaiban és az 
EU-tagállamokban, beleértve a sajtószabadság támogatását és a független 
médiumok megerősítését, 

 az EU képességének megerősítése az Oroszország által folytatott 
dezinformációs tevékenység előrejelzése, kezelése és az arra történő 
válaszadás terén. 

                                                           
5 A három balti EU-tagállam mellett Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Svédország és az – 
akkor még EU-tagállam – Egyesült Királyság játszottak kezdeményező szerepet az EU stratégiai kommunikációs 
profiljának megerősítésében.  
6 Neringa Bladaitė, Margarita Šešelgytė: Building a Multiple ‘Security Shelter’ in the Baltic States after EU and 
NATO Accession. In: Europe-Asia Studies, 72:6, p. 1024, DOI: 10.1080/09668136.2020.1785396. 
7 East Strategic Communication Task Force 
8 Az EU Keleti Partnersége a következő országokat foglalja magában: Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, 
Moldova, Örményország és Ukrajna. 
9 European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Joint 
Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions - Action Plan against Disinformation, 5.12.2018, p.4. In: 
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/action_plan_against_disinformation.pdf (A letöltés dátuma: 2022. 
február 8.) 
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Az EKSZ meghatározása1011 alapján, a munkacsoport tevékenységei közé 
tartozik olyan kommunikációs termékek és kampányok kidolgozása, amelyek az 
EU értékeit, érdekeit és szakpolitikáit teszik közérthetővé a Keleti Partnerség 
országaiban. A munkacsoport jelentő- és elemző munkát végez a dezinformációs 
trendeket illetően; felderíti a dezinformációs narratívákat és magyarázatot fűz 
hozzájuk; felhívja a figyelmet az Oroszországhoz köthető forrásokból származó 
dezinformáció negatív hatásaira; és felfedi az EU, az EU-tagállamok és a keleti 
partnerországok ellen irányuló dezinformációs műveleteket. A munkacsoport 
támogatja a médiakörnyezet megerősítésére irányuló átfogó EU erőfeszítéseket a 
keleti partnerországokban – melyben szorosan együttműködik az EU 
intézményekkel, tagállamokkal és civil társadalmi szereplőkkel –, hozzájárul a 
független média támogatásához, illetve a dezinformációkkal szembeni 
reziliencia megerősítéséhez a régióban. A munkacsoport tevékenységével 
kapcsolatos fontos megkötés12, hogy saját maga nem bocsátkozik propaganda- 
vagy dezinformációs tevékenységbe, nem tesz lépéseket specifikus 
dezinformációs tartalmak eltávolításáért a közösségi média platformokról, és 
nem vesz célba EU-ellenes véleményeket és véleményformálókat. 

EUvsDISNIFO.eu 

A keleti stratégiai kommunikációs munkacsoport emblematikus terméke az 
EUvsDISINFO weblap13, illetve a hozzá kapcsolódó Twitter és Facebook 
fiókok. Az EUvsDISINFO több, mint 13.000 olyan dezinformációt katalogizál 
és fed fel, amelyek Oroszországhoz köthető forrásokból származnak. A 
legutóbbi rendelkezésre álló adatok alapján14, a weblapnak 2020-ban mintegy 
1,25 millió látogatója volt (ez több, mint 200%-os növekedést jelentett 2019-hez 
képest), akik 2,4 millió oldalmegtekintést generáltak. A EUvsDISINFO tartalma 
az összes keleti partnerország hivatalos nyelvén – beleértve az orosz nyelvet –, 
valamint angol, francia, lengyel, német, olasz és spanyol nyelven érhető el. 

A Déli Szomszédság  

A keleti stratégiai kommunikációs munkacsoporttal párhuzamos, de annál 
fokozatosabb, fejlődési pályát írt le az EKSZ déli stratégiai kommunikációs 
                                                           
10 European External Action Service: Questions and Answers about the East StratCom Task 
Force. In: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-
east- (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
11 European External Action Service: Tackling disinformation: Information on the work of the EEAS Strategic 
Communication division and its task forces (SG.STRAT.2). In: https://eeas.europa.eu/topics/countering-
disinformation_en (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
12 Uo. 
13 https://euvsdisinfo.eu/  
14 European External Action Service: Questions and Answers about the East StratCom Task 
Force. In: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-
east- (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
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munkacsoportja15. Az EU Déli Szomszédságában16 2010 után kibontakozó 
geopolitikai folyamatokban központi szerepet töltöttek be az információs és 
kommunikációs aspektusok. Ezt példázza a közösségi média és közösségi 
hálózatok szerepe az arab tavasz néven ismertté vált eseménysorban vagy az 
Iszlám Állam Kalifátusa (ISIS) néven elhíresült terrorszervezet brutális 
propaganda, toborzó és gyűlöletkeltő tevékenysége az online térben. Az EU 
Tanácsa 2015. februárjában fogadott el következtetéseket17 a terrorellenes 
küzdelemről, amely előirányozza az arab világba irányuló stratégiai 
kommunikáció megerősítését és egy „outreach” stratégia kidolgozását, beleértve 
a terrorista propagandával szembeni narratívák kialakítását. Az említett 
következtetésekben az EU Tanácsa külön hivatkozik18 a Szíria vonatkozásában 
működésbe hozott stratégiai kommunikációs tanácsadó csapatra19, amely a 
későbbi déli stratégiai kommunikációs munkacsoport elődjének tekinthető. Az 
EU intézmények releváns szakértőinek informális hálózataként, plusz 
erőforrások hozzárendelése nélkül, működő Szíria tanácsadó csapat organikusan 
fejlődött tovább az EKSZ bázisán működő déli stratégiai kommunikációs 
munkacsoporttá. Ez utóbbit tehát nem egy specifikus politikai döntés hívta 
életre, de az EU politikai döntéshozói utólag tudomásul vették és 
támogatásukról biztosították a munkacsoport tevékenységét20. 

A déli stratégiai kommunikációs munkacsoport célkitűzései az alábbiakban 
foglalhatók össze21: 

 eredményes és stratégiai szintű kommunikáció és az EU szakpolitikáinak 
előmozdítása, 

 az EU szakpolitikái és az azokkal kapcsolatos kommunikáció közötti 
szakadék áthidalása  

 a sajtószabadság támogatása és előmozdítása a Déli Szomszédság 
térségében, 

 az EU-val kapcsolatos félreértések és a dezinformációk kezelése a 
térségben. 

                                                           
15 South Strategic Communication Task Force 
16 Az EU Déli Szomszédsága a következő országokat, illetve területeket fedi le: Algéria, Egyiptom, Izrael, 
Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia. 
17 EU Council: Council Conclusions on Counter-Terrorism, 09.02.2015, p. 5. In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6048-2015-INIT/en/pdf (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
18 Uo. 
19 Syria Strategic Communications Advisory Team.  
20 Az Európai Parlament 2016. november 23-án elfogadott határozatában üdvözölte a munkacsoport létrehozását, 
míg az EU Tanácsa 2017. július19-én elfogadott következtetéseiben tett hasonlóképp. 
21 European Court of Auditors: Special Report - Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed, 2021, p. 
20. DOI:10.2865/772885 
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A EKSZ meghatározása22 szerint, a munkacsoport tevékenységei közé tartozik a 
proaktív kommunikációs stratégiák és kampányok kidolgozása, valamint az 
egészségesebb médiakörnyezet kialakításához történő hozzájárulás a régióban. 
Ez utóbbi a független média támogatásán és a civil társadalom 
dezinformációval, manipulációval és befolyásolással szembeni rezilienciájának 
megerősítésén keresztül valósul meg, különösen a líbiai és szíriai kontextusban. 
A munkacsoport hozta létre az EU első arab nyelvű Twitter fiókját23, és 
folyamatosan támogatja az EU első arab nyelven dolgozó regionális média 
kapcsolattartójának munkáját.  

A Nyugat-Balkán 

Az EKSZ jelenleg is működő stratégiai kommunikációs munkacsoportjainak 
körét a 2017-ben létrehozott Nyugat-Balkán munkacsoport24 tette teljessé. A déli 
munkacsoporthoz hasonlóan, a nyugat-balkáni irányra specializálódott stratégiai 
kommunikációs képesség kialakítása sem külön politikai döntés eredménye, 
hanem az EU politikai vezetői által megfogalmazott iránymutatásokat követő 
EKSZ-en belüli szervezetfejlesztés eredménye. Az EU teljes külkapcsolati 
rendszerén belül a Nyugat-Balkán országaival lett kiépítve a legmagasabb fokon 
strukturált partnerség, melyet a stabilizációs és társulási folyamat25 foglal 
keretbe. A Nyugat-Balkánra irányuló EU-s stratégiai kommunikáció 
célrendszere a következőket foglalja magában: az EU bővítés társadalmi 
támogatottságának növelése, a bővítésből származó előnyök és kötelezettségek 
jobb megértése és a dezinformáció kezelése262728. Mindezekben az EU Tanács 
kiemelt szerepet szánt a nyugat-balkáni stratégia kommunikációs 

                                                           
22 European External Action Service: Tackling disinformation: Information on the work of the EEAS Strategic 
Communication division and its task forces (SG.STRAT.2). In: https://eeas.europa.eu/topics/countering-
disinformation_en (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
23 @EUinArabic 
24 Western Balkans Communication Task Force 
25 Az EU Nyugat-Balkánnal kapcsolatos politikája a 2000-ben indított stabilizációs és társulási folyamat 
keretében valósul meg. A stabilizációs és társulási folyamat célja a régió stabilizálása, a régióból származó 
tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok jövőbeni uniós tagságának kilátásba helyezésével. A 
stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő partnerországok: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, 
Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia. Cf. EUR-Lex: Glosszárium az összefoglalókhoz. In: https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/stabilisation_association_process.html?locale=hu (A letöltés dátuma: 2022. 
február 8.) 
26 Cf. EU Council: Council Conclusions on Enlargement and Stabilisation and Associaion, 15.12.2015, p. 3. In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15356-2015-INIT/en/pdf (A letöltés dátuma: 2022. február 
8.) 
27 EU Council: Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process, 18.06.2019. In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10446-2019-INIT/en/pdf (A letöltés dátuma: 2022. február 
8.) 
28 EU Council: Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process, 26.06.2018. In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10555-2018-INIT/en/pdf (A letöltés dátuma: 2022. február 
8.) 
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munkacsoportnak. Emellett, a Tanács 2021-ben elfogadott következtetési29 
világosan összekapcsolják a stratégiai kommunikáció és a hibrid műveletekkel 
szembeni reziliencia megerősítésének kérdését.  

A nyugat-balkáni stratégiai kommunikációs munkacsoport célkitűzései a 
következők30: 

 az EU-s kommunikáció erősítése a régióban az EU bővítési politikája és a 
stabilizációs és társulási folyamat megerősítése érdekében, 

 hozzájárulás az EU-val kapcsolatos megalapozott vitákhoz a régióban, 
többek között a dezinformációk kezelésén keresztül. 

Az EKSZ által a munkacsoport tevékenységével kapcsolatban közzétett 
információk31 alapján, a munkacsoport támogatja a Nyugat-Balkánra irányuló 
EU politika végrehajtását és közérthetővé tételét, melyet a nagy nyilvánosságnak 
szánt kampányok és a partnerekkel és érdekeltekkel folytatott stratégiai 
együttműködés formájában valósít meg. A munkacsoport a nyilvános és 
kulturális diplomácia eszközeivel különböző, a helyi közeghez és nyelvekhez 
igazított, kommunikációs termékeket állít elő. Emellett, a munkacsoport figyeli, 
elemzi és értékeli a nyugat-balkáni információs környezetet, beleértve a 
dezinformációs, manipulációs és befolyásolási törekvéseket. A munkacsoport 
ugyancsak hozzájárul a civil társadalmi szereplők – köztük független médiumok 
és tényellenőrző szervezetek – támogatásához, ezzel is elősegítve a plurális 
információs környezet és médiaműveltség érvényesülését a régióban. 

A munkacsoportok tevékenységének kritikája 

A stratégiai kommunikációs munkacsoportok tevékenységének átfogó 
értékelését megnehezíti, hogy kizárólag a keleti irányba dolgozó munkacsoport 
állít elő a nyilvánosság számára közvetlenül hozzáférhető kommunikációs 
termékeket (ld. a fenti ismertetett EUvsDISINFO weblap)32. A déli és nyugat-
balkáni irányban dolgozó munkacsoportok kommunikációs termékei az EU 
központi intézményi és az EU partnerországokba delegált képviselői által 

                                                           
29 EU Council: Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process, 14.12.2021. In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15033-2021-INIT/en/pdf (A letöltés dátuma: 2022. február 
8.) 
30 European Court of Auditors: Special Report - Disinformation affecting the EU: tackled but not tamed, 2021, 
20. o. DOI:10.2865/772885 
31 European External Action Service: Tackling disinformation: Information on the work of the EEAS Strategic 
Communication division and its task forces (SG.STRAT.2). In: https://eeas.europa.eu/topics/countering-
disinformation_en (A letöltés dátuma: 2022. február 8.) 
32 További akadálya a munkacsoportok objektív értékelésének, hogy nem folytatnak átfogó hatásvizsgálatot az 
általuk elvégzett munka vonatkozásában, illetve egyik sem végez olyan értékelő tevékenységet, amely a 
korrekcióra szoruló munkaterületeket tárná fel. Cf. European Court of Auditors: Special Report - Disinformation 
affecting the EU: tackled but not tamed, 2021, p. 21. DOI:10.2865/772885. 
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folytatott kommunikációs tevékenysége integrálódnak, önálló termékekkel nem 
jelentkeznek a nyilvános térben. 

A fenti körülményekből is adódik, hogy a keleti munkacsoport tölti be a 
„zászlóshajó” szerepét az EKSZ stratégiai kommunikációs erőforrási között, és a 
szakirodalom is ennek a munkacsoportnak a kritikájával foglalkozik a 
legnagyobb terjedelemben. Általános egyetértés mutatkozik abban a 
tekintetben33, hogy a hagyományos diplomáciai kommunikációs technikáktól 
eltérő módszerrel dolgozó keleti munkacsoport egy korábban nem létező 
képességgel és működési modellel egészítette ki az EKSZ – illetve szélesebb 
értelemben az EU – stratégiai kommunikációs eszköztárát. Ennek 
középpontjában a közösségi média priorizálása, a célközönség diverzifikálása és 
az állampolgárok közvetlen megszólítása, a dezinformáció elleni fellépés 
(beleértve a „myth-busting”-ot), valamint a pozitív narratívák közzététele állnak. 
Erősen eltérő véleményeket lehet találni ugyanakkor a munkacsoport 
dezinformációval kapcsolatos tevékenységét illetően. Egyes szerzők az EKSZ 
diplomáciai gyakorlatára transzformatív-progresszív hatást gyakorló34, kritikus 
jelentőségű külpolitikai fellépésnek35 tekintik a munkacsoport dezinformációval 
szembeni erőfeszítéseit. Más szerzők viszont problémásnak látják a 
munkacsoport dezinformációs tárgyú termékeit: rámutatnak, hogy a 
munkacsoport helyenként elhamarkodottan es egy túlpolitizált folyamat 
eredményeként minősít dezinformációnak egyes értesüléseket36, és hogy ezek a 
termékek tendenciózusan és elfogultan negatív színben állítják be 
Oroszországot37. A keleti munkacsoport által bevezetett újszerű narratívák 
vonatkozásában a szakirodalom egy része azok „frissítő” hatását emeli ki az 
EKSZ diplomáciai kommunikációjára38. Mások viszont azt vetik a 
munkacsoport szemére, hogy leegyszerűsített, kisarkított és szenzációhajhász 
üzeneteket közvetít a keleti partnerországoknak, mellyel maga is hozzájárulhat 
az online radikalizációhoz39. 

                                                           
33 Ld. Elsa Hedling: Transforming practices of diplomacy: the European External Action Service and digital 
disinformation. In: International Affairs 97: 3, 2021. p. 841-859. 
34 Uo. 
35 Ld. Sandra Kalniete, Tomass Pildegovičs: Strengthening the EU’s resilience to hybrid threats. In: European 
View, 2021, Vol. 20(1) 23–33. p. 23-33. DOI: 10.1177/17816858211004648 
36 Corneliu Bjola, James Pamment: Digital containment: Revisiting containment strategy in the digital age. In: 
Global Affairs, 2:2, p. 134, DOI: 10.1080/23340460.2016.1182244 
37 Charlotte Wagnsson, Maria Hellmann: Normative Power Europe Caving In? EU under Pressure of 
Russian Information Warfare. In: JCMS 2018, Volume 56, Number 5, pp. 1161–1177. DOI: 
10.1111/jcms.12726. 
38 Ld. Elsa Hedling: Transforming practices of diplomacy: the European External Action Service and digital 
disinformation. In: International Affairs 97: 3, 2021. p. 841-859. 
39 Hedvig Ördén: Deferring substance: EU policy and the information threat. In: Intelligence and National 
Security, 34:3, p. 431. DOI: 10.1080/02684527.2019.1553706. 
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További fontos szempont a munkacsoportok tevékenyégének átfogó 
értékeléséhez, hogy míg a keleti munkacsoport mandátuma a dezinformáció 
elleni küzdelemből nőtt ki, és a mai napig ez látszik dominánsnak a 
tevékenységében, addig a déli és nyugat-balkáni munkacsoportok csak 2019-ben 
kaptak mandátumot a dezinformáció elleni fellépésre40, és nem készítenek 
nyilvános használatra szánt önálló termékeket ezen a területen41.  

Következtetések  

Az EU szomszédságában a 2010-es években kibontakozó – és az EU-t 
lépéskényszerbe hozó – geopolitikai változások alapvető jellemzője volt a 
kognitív hadszíntér, az információs műveletek és a digitális kommunikáció 
előtérbe kerülése. Mindezek hatására, az EU külpolitikai fellépésében is 
felértékelődött a stratégiai kommunikáció szerepe, és az EKSZ stratégiai 
kommunikációs munkacsoportjai egy újszerű és időszerű képeséggel 
egészítették ki az EU külpolitikai eszköztárát. A munkacsoportok az EU 
geopolitikai törekvéseinek fősodrába kerültek, legyen szó az Oroszországhoz 
köthető stratégiai dezinformációs tevékenység ellenpontozásáról a Keleti 
Partnerségben, a terrorista propagandával szembeni fellépésről a Déli 
Szomszédságban vagy az európai integrációs preferenciák erősítéséről a Nyugat-
Balkánon.   

A három munkacsoporthoz rendelt stratégiai kommunikációs célkitűzések – 
illetve a mögöttük húzódó geopolitikai törekvések – több ponton 
összekapcsolódnak: például az orosz forrásból származó dezinformáció elleni 
fellépés az európai integrációs perspektíva gyengítése ellen hathat a Nyugat-
Balkánon, vagy épp a radikális iszlamista narratívák elleni küzdelem a déli 
partnerországokban segíthet csökkenteni a Nyugat-Balkánon élő muszlim 
közösségek kitettségét a terrorista propagandának. 

A három munkacsoport által előállított kommunikációs termékek közül mind a 
mai napig kizárólag az orosz forrásoknak tulajdonított dezinformációk 
felderítését, leleplezését és megcáfolását célzó produktumok jutnak el 
közvetlenül a nyilvánossághoz. Ez bizonyos mértékben torzíthatja a 
közvélemény és az EU külpolitikai partnereinek percepcióját az EU külpolitika 
prioritásainak súlypontozásáról. 

                                                           
40 Ld. EU Tanács: A reziliencia megerősítésére és a hibrid fenyegetések elleni küzdelemre 
irányuló kiegészítő jellegű erőfeszítések – A Tanács következtetései (2019. december 10.). In: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/hu/pdf (A letöltés ideje: 2022. február 8.) 
41 Egyfajta kivételt képeznek ez alól az EKSZ különjelentései a Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos 
dezinformációkról és narratívákról. A Oroszországhoz köthető forrásokból származó dezinformációk mellett a 
különjelentések részletesen foglalkoznak a Kínából származó dezinformációkkal, illetve áttekintik a Nyugat-
Balkánon és a déli szomszédságban terjedő dezinformációs narratívákat is. A különjelentések ezen a linken 
érhetők el: https://euvsdisinfo.eu/category/blog/eeas-special-reports/  
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