
OROSZ TÍMEA

Kereszténydemokraták és szocialisták
Két nagy frakció az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament a magyar nemzeti parlamenti politiká-
hoz hasonlóan erõsen polarizált a jobb- és baloldali politikai
spektrum mentén. A két nagy pólust a Európai Néppárt, azaz a
kereszténydemokrata, valamint az Európai Szocialista Párt, az-
az a szocialista, illetve szociáldemokrata pártcsoport jelenti.

Jelen tanulmány célja a két nagy európai pártcsoport politi-
kai ideológiájának rövid felvázolása az 1999. évi és 2004. évi
közvetlen európai választások politikai deklarációi alapján, il-
letve a közöttük dúló politikai küzdelmek bemutatása néhány
fontos európai aktuálpolitikai kérdésben.

Az alapvetõ kérdés, amire választ keresek az, hogy vajon a
két frakció minden kérdésben élesen szemben áll-e, és Európá-
ban továbbra is fennáll-e az ideológiai harc a jobb- és a baloldal
nagy pártjai között, vagy fontos világpolitikai kérdésekben ké-
pesek konszenzusra vagy akár összefogásra is?

Erre az igen fontos elméleti felvetésre – a már létezõ szak-
publikációk mellett – terjedelmes angol, német és magyar nyel-
vû sajtóanyag elemzésének segítségével próbálok választ adni.

AZ EURÓPAI PARLAMENT KERESZTÉNYDEMOKRATA
FRAKCIÓJA (EPP–ED)

Általános áttekintés

Az 1999 óta legnagyobb európai parlamenti pártcsoport egyesí-
ti magában az európai kereszténydemokrata, konzervatív és
más közép- és jobbközép politikai erõk fõbb áramlatait. Az Eu-



rópai Néppárt lényegében mind a 25 tagországban képviselteti
magát, habár nem mindenütt jelent ugyanakkora politikai erõt
és az egyes nemzetek történelmi és politikai hagyományainak
megfelelõen minden nemzeti kereszténydemokrata pártnak
megvan a saját színezete és vannak egyéni jellemvonásai.

Az Európai Néppárt elnöke jelenleg Hans-Gert Pöttering, akit
a Német Kereszténydemokrata Párt (CDU – Christlich-
Demokratische Union) delegált. Õ elnököl a pártcsoport kor-
mányzati testületén belül, amely hat alelnökbõl és egy pénzügyi
vezetõbõl áll, valamint az Európai Parlamentben az elnök jogo-
sult felszólalni a pártcsoport politikai tevékenységét érintõ
kulcsfontosságú vitákban.

Az elnök munkájához kompetens tanácsadó testület nyújt
szakmai támogatást, amelynek tagjai vagy az Európai Parla-
ment tizenhét állandó szakbizottságának valamelyikében fejtik
ki tevékenységüket, vagy a pártcsoporton belül a nemzeti dele-
gációk vezetõiként képviseltetik magukat.

A pártcsoport operatív irányítását a titkárság végzi, amely
mind politikai, mind pedig szervezeti munkával elõsegíti a párt-
csoport mûködését.

A pártcsoport mindemellett mûködtet egy ún. európai ötlet-
hálózatot (European Ideas Network), amely a véleménynyilvá-
nítás és véleménymegformálás politikai fóruma. Célja az Euró-
pai Unión belüli fõbb politikai irányelvek és problémák megvi-
tatása, színteret biztosítva a véleményalkotók számára az esz-
mecserére és szakmai vitákra.

Maga a frakció 1953 júniusában alakult kereszténydemokra-
ta csoport néven, amely az Európai Szén- és Acélközösség még
csak embrionális állapotban létezõ közösségi gyûlésén már je-
lentõs politikai erõként lépett fel, azaz tevékenységével a kez-
detektõl fogva végigkísérte az Európai Unió történetét és aktí-
van részt vett a közös európai jövõ megformálásában. Tagjai ak-
kor még a nemzeti parlamentek delegáltjai voltak, hiszen köz-
vetlen képviselõ választásokra csak 1979-tõl kezdõdõen kerül-
hetett sor.

A pártcsoport mai neve Európai Néppárt és Európai Demok-
raták Parlamenti Csoportja (Parliamentary Group of the
European People’s Party and European Democrats, EPP–ED),
amely egyrészt frakció sokszínûségére utal, hiszen számtalan
európai nemzeti párt képviselteti magát ebben a frakcióban,
másrészt arra, hogy a frakcióban képviselt pártok közül számo-
san az Európai Néppárthoz tartoznak. 

Ez a pártcsoport hozott létre Európa történelmében elsõ íz-
ben olyan transznacionális, azaz nemzetek felett álló pártcso-
portot, amely lényegében minden tagországban képviselteti
magát és tömegpártként komoly szavazóbázist tudhat maga mö-
gött. Ennek megfelelõen a pártcsoport sokat hangoztatott célki-
tûzése az európai baloldallal szemben saját politikai célkitûzé-
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seik megvalósítása annak érdekében, hogy az unión belül em-
berközeli politikai erõt képviselve közremûködjön a versenyké-
pes és demokratikus alapelveken nyugvó Európa létrehozásá-
ban.

A jelenlegi Európai Parlamentben, ahol a jobboldali pártcso-
portok jelenleg egyértelmû fölényben vannak a baloldaliakkal
szemben, az Európai Néppárt igen erõs pozíciót tölt be. Ez a fö-
lény megnyilvánul az Európai Parlament havi plenáris ülésein,
ahol is az 1999 óta lezajlott döntéshozó szavazásokon az esetek
többségében a késõbbiekben meghozott döntések mellett sza-
vaztak.

Az eltelt évtized politikai sikerei biztosították a Európai Nép-
párt számára az európai intézményrendszeren belül számos
kulcspozíció betöltését: néppárti képviselõ tölti be a tizenhét ál-
landó szakbizottságból nyolc elnöki tisztségét, a szakbizottság-
ok tizennégy alelnöki posztjából hetet, illetve az öt kvesztorból
négyet szintén az EPP–ED delegál. Az elnöki tisztségeken kívül
a szakbizottságokon belül a csoport képviselõi olyan kulcspozí-
ciókat is betöltenek, amelyek biztosítják a jobboldali értékek és
politikai célkitûzések érvényesülését az uniós jogalkotásban és
döntéshozatali eljárásokban. Itt meg kell említeni az 1993. évi
maastrichti szerzõdésen, az 1999. évi amszterdami szerzõdésen
és a 2003. évi nizzai egyezményen végzett politikai munkát, il-
letve számos olyan jogalkotói tevékenységet, amelyek meghatá-
rozták az európai közös politizálás egyes alapvetõ irányelveit.
Ennek eredményeképpen az európai jobboldal az uniós politi-
kai területek csaknem kétharmadában döntõ politikai erõként
mûködik közre a jogalkotói eljárásokban.

Politikai prioritások

Az Európai Néppárt nyilvánosságra hozott politikai állásfog-
lalásában1 legfontosabb politikai prioritásait öt pontban foglalta
össze:

1. (Tudásalapú gazdaság: a versenyképesség fejlesztése.) A
versenyképesség biztosításának alapvetõ feltétele az okta-
tásra és az egész életen át tartó tanulásra való mind szelle-
mi, mind financiális erõkoncentráció. Európa építéséhez a
tudás, a tudományos kutatómunka elengedhetetlen kulcs-
elem, hiszen új technológiák fejlesztése nélkül nem képes
az európai társadalom megküzdeni a világ mûszaki fejlõdé-
sének követelményeivel.

A jobboldal álláspontja szerint olyan európai gazdaság
felépítésére van szükség, amely mind minõségi, mind
mennyiségi értelemben véve világszínvonalú értéket kép-
visel. Ennek alapfeltétele a vállalkozói szféra támogatása, s
olyan jogrendszer kiépítése, amely nem a multinacionális
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vállalatok számára biztosít behozhatatlan elõnyöket, ha-
nem megfelelõ keretfeltételeket teremt a kis- és középvál-
lalkozások számára is.

2. (Tartós fejlõdés: az európai jövõ építése.) A nemzeti érdek-
érvényesítés mellett hosszú távon gondoskodni kell a közös
európai örökség fenntartásáról és fejlesztésérõl. Az euró-
pai szinten integrált társadalom által megteremtett közös
javak és a tartós fejlõdés fenntartása közös cél, közös kincs,
amelyet gondozni kell. Súlyos problémát jelent az európai
társadalom általános öregedése, illetve az átlagéletkor nö-
vekedése. A fiatalok családalapítási és gyermekvállalási
kedve kedvezõtlen jövõképet fest. Ennek a problémának a
megoldása is részét képezi az európai jövõ építésének.

Mindevvel pedig természetesen szorosan összefügg a
mezõgazdasági, a szociál- és környezetvédelmi politika,
amelyek alapját képezik a kívánt társadalmi fejlõdés eléré-
sének.

3. (Európa polgárai: megnövekedett igény a belsõ biztonság-
ra.) Az eltelt évek világpolitikai eseményei nyugtalanság-
gal töltik el az európai embereket, amelynek következtében
kardinális kérdéssé vált az európai polgárok számára a
mindennapok biztonsága. A megfelelõ biztonság- és stabili-
táspolitika jogos társadalmi elvárás az európai intézmény-
rendszerrel szemben. Ide tartozik a közbiztonság az uta-
kon, a külsõ határok védelme, a terrorizmus elleni harc, az
egészség és a táplálkozás biztonsága, a munkanélküliség és
a vállalkozásokat fenyegetõ csõd veszélye. 

4. (Európa a világban: új biztonságpolitikai kihívások.) Ebbe
a tárgykörbe tartozik a fejlõdõ országokkal szemben válla-
landó kötelezettségünk, amely komoly pénzügyi terheket
ró az Európai Unióra. A Kereskedelmi Világszervezettel
folytatott tárgyalások igen fontosak Európa számára. A ke-
reskedelem módja, a terjeszkedés és a génmanipulált élel-
miszerek értékesíthetõségének kérdései alapvetõen fonto-
sak az európai emberek számára, ezért az Európai Néppárt
ezeket az érdekeket kívánja szem elõtt tartani politikai cél-
kitûzéseiben és folytatott politikájában egyaránt.

5. (Ésszerû költségkezelés: szigorúbb elõírások szükségessé-
ge.) A rendelkezésre álló költségvetés kezelése és a korrup-
ció elleni harc rendkívül szigorú elõírások bevezetését te-
szik szükségessé. Ezek a jogszabályok segítik elõ a célok el-
éréséhez szükséges megfelelõ eszközök biztosítását.

A költségvetési tervekkel és kiadásokkal kapcsolatos el-
számolási kötelezettség az illetékes uniós intézményekkel
szemben a demokrácia egyik alapkövetelménye.

A néppárti frakció szorgalmazza a költségvetés minden
dimenziójára kiterjedõ felülvizsgálat elindítását, a bürok-
ratikus folyamatok újragondolását annak érdekében, hogy
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a jövõben nagyobb rugalmassággal, ésszerûbb célkitûzések
mentén kerüljenek a közösségi források felhasználásra.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZOCIALISTA FRAKCIÓJA
(PES)

Általános áttekintés

Az európai szocialista pártok közötti kapcsolatok egészen 1864-
re nyúlnak vissza, az I. Internacionálé megalakulásának idejé-
re. Összefogásuk újabb szakaszára került sor a második világ-
háborút követõen, amikor az elsõ lépéseket megtették a nyuga-
ti államok az európai gazdasági és politikai integráció irányába.
Az elsõ államközi egyeztetések már valós indíttatást jelentettek
az európai szocialisták számára egy nemzetek felett álló köz-
ponti pártszervezet alapítására.

1950-ben Robert Schumann francia külügyminiszter nyilvá-
nosságra hozta az Európai Szén- és Acélközösség megalakításá-
ra vonatkozó terveit. 1950 és 1952 között hosszú tárgyalások
kezdõdtek Párizsban a hat lehetséges tagállam kormánya kö-
zött. A tárgyalássorozatok elõkészítésére az európai szocialista
pártok olyan vizsgálóbizottságot hoztak létre (Study Group on
European Unity), amelyben a hat jövendõbeli tagállam mind-
egyike képviseltette magát és az európai együttmûködés aspek-
tusainak kivizsgálására ült össze.

A hatvanas évekre az európai integrációs folyamat felgyorsu-
lása szükségessé tette, hogy a szocialista politikai erõk kidol-
gozzák közös európai programjukat, definiálandó a nyugat-eu-
rópai szocializmus alapelveit. Ez lehetõvé tette, hogy minden
magát szocialistának valló politikai erõ számára iránymutatást
nyújtsanak, illetve saját magukat identifikálják a többi európai
politikai erõvel szemben. Ennek az együttmûködésnek lett az
eredménye az Európai Szocialisták Parlamenti Csoportja
(Parliamentary Group of the Party of European Socialists –
PES).

A mai PES-pártcsoport tehát szintén a kezdetektõl fogva részt
vett az európai integrációs folyamatokban, s az Európai Parla-
ment megalakulását követõen kulcsfontosságú szerepet töltött
be a közösségi politikában. Az 1979-tõl kezdõdõen megtartott
közvetlen európai képviselõ-választásokon is jelentõs politikai
sikereket értek el.

Mára a Szocialista Párt-csoport az erõsen polarizált Európai
Parlament másik fõ pólusa: az európai baloldal legnagyobb
frakciója. Jelenlegi elnöke Martin Schulz, a Német Szociálde-
mokrata Párt (SPD - Sozialdemokratische Partei
Deutschlands) delegáltja, 202 fõs pártcsoport felett elnököl, s
képviselõ-testületében 23 tagország küldöttei foglalnak helyet.
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A pártcsoport munkáját az ún. „Bureau” koordinálja. A
„Bureau” tagjai: a frakció elnöke, hét alelnök és egy kincstár-
nok, azaz pénzügyi vezetõ. A nemzeti delegáció tagjai (National
Delegation Members), az operatív munkatársak és a titkárság
végzik a meghozott döntések alapján a munka érdemi részét.

Politikai prioritások

Az európai baloldal értékrendjét elsõsorban olyan emberköz-
pontú irányelvek határozzák meg, amelyek a mai globalizálódó
világ erodáló hatásainak igen nagymértékben ki vannak szolgál-
tatva. A 2004 februárjában közzétett szocialista politikai
deklaráció2 az alábbi fõ értékeket jelölte meg: egyenlõség, szoli-
daritás az európai emberek között, szolidaritás a generációk kö-
zött, szabadság, béke, az emberi jogok tiszteletben tartása, az
emberi méltóság tiszteletben tartása, nemek közötti egyenlõség,
demokrácia, szociális és jogi igazságosság, a kulturális és vallá-
si különbségek tiszteletben tartása, az emberi élet értékének
tisztelete, kollektív felelõsség az egyén és a közszféra között.

A PES álláspontja értelmében ezek az értékek súlyosan sérül-
nek a globalizáció következtében, amely sérti a közösségen be-
lüli tagállami érdekeket. Ennek következtében álláspontjuk
szerint a nemzeti törekvések és a tiltakozó reakciók egyre ag-
resszívebb módon kerülnek szembe a közösségi érdekekkel,
amelyek gyengítik a kontinensszintû politikában a nemzetek
közötti összefogás intenzitását és õszinteségét. Ez azonban éle-
sen szemben áll az Európai Unió alapcélkitûzéseivel, s konflik-
tushelyzetet teremt mind a politikai elit tagjai között, mind pe-
dig a társadalom és az európai politika között.

A PES 2004. évi politikai kiáltványában kiemelt szerepet kap
az emberi jogok tisztelete. Az európai emberi jogi nyilatkozat
megszületése nyomán szükségesnek tartják és indítványozzák
az alapvetõ emberi jogok egyetemes chartájának megalkotását,
amelynek betartatását egy szintén újonnan alakítandó, világ-
szerte illetékes bíróságnak, az ún. nemzetközi emberi jogi bíró-
ságnak kellene felügyelnie. Az alapvetõ emberi jogok egyete-
mes chartájának a már érvényben lévõ emberi jogi vívmányok-
ra kell építenie, és a már világszerte hatályban lévõ jog alapján
kell tárgyalássorozatok lebonyolításával létrehozni. A charta
alapján minden embert, bárhol és bárhogyan is éljen, azonos jo-
gok illetnek meg.

A nemzetközi emberi jogi bíróság az emberi jogok európai bí-
róságának mintájára kell, hogy megszülessen, s felelõsséget
kell vállalnia a chartában foglalt jogok védelméért és megõrzé-
séért. Az emberi jogokkal kapcsolatos jogalkotásnak azonban át
kell hatnia a világpolitika minden döntését. Nem lehet olyan in-
tézkedéseket és törvényeket hozni, amelyek akár csak minimá-
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lis mértékben eltérnek vagy szemben állnak az emberi jogok
európai nyilatkozatának tartalmával és célkitûzésivel. Ennek
értelmében a 21. századi Európa képét is emberközpontúnak
kell megformálni mind gazdasági, mind szociálpolitikai tekin-
tetben.

Az európai ember életfeltételeinek javítása, fejlesztése

Ebben a kérdésben szükség van a gazdaság-, a szociál- és a kör-
nyezetvédelmi politika összehangolására. A világpiac kitágítása
és a fejlõdõ nemzetközi kapcsolatrendszerek gazdasági tekin-
tetben fejlõdést jelentettek az európai társadalmak számára,
mindazonáltal a kiélezõdõ nemzetközi verseny óriási nyomást
gyakorol a szociális és költségvetési rendszerekre, nem beszél-
ve a civil társadalmon belül érezhetõ érzelmi, lelki feszültsé-
gekrõl. A baloldal feladatának tekinti olyan kontinensszintû po-
litika folytatását, amely ezeket a feszültségeket oldani képes.

1. (Több és jobb munkahely teremtése.) A globalizálódó világ-
ban tömegek kényszerülnek arra, hogy nem csak állást, de
szakmát is váltsanak, hiszen a multinacionális vállalatok
elõretörésével komplett egzisztenciák válnak lehetetlenné.
Ez a kor elõrehaladtával egyre nehezebb a polgárok számá-
ra, ami igen erõs társadalmi feszültségeket szül. Egyre in-
kább szükség van az élethosszig tartó tanulás intézménye-
sítésére, valamint a megfelelõ szakképzések biztosítására,
amelyek lehetõvé teszik, hogy a munkaerõpiac szereplõi ki-
vétel nélkül piacképes, értékesíthetõ szakmai tudás birto-
kába juthassanak, illetve megõrizzék szakismereteik kor-
szerûségét.

2. (Szociálpolitikai reformok bevezetése.) A globalizáció és a
nemzetközi gazdasági verseny következtében egyre na-
gyobb nyomás nehezedik a nemzetállamok szociális rend-
szereire. Éppen ezért a kor kihívásainak megfelelõen min-
den európai államban jelentõs szociális reformokra van
szükség. Nem tehetõk ki az európai társadalmak, illetve az
európai jóléti államok a világgazdaság nyomása következ-
tében fenyegetõ gazdasági és szociális regressziónak, hi-
szen az Európai Unió célja az összefogásból származó gaz-
dasági és szociális potenciál kiaknázása a társadalmi elõre-
lépés érdekében; azaz a gazdaság van miértünk, és nem mi
a gazdaságért. 

3. (Megfelelõen koordinált gazdaságpolitika.) A gazdaságpo-
litika szempontjából Európában jelenleg meglehetõsen
pesszimista hangulat uralkodik, nehéz tehát a jelenlegi
kontextusban optimista jövõképet festeni, mégis elenged-
hetetlen a folyamatos gazdasági növekedés útján való hala-
dás és az ehhez szükséges feltételrendszerek megfelelõ
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karbantartása. Amennyiben ezt a feltételrendszert nem va-
gyunk képesek megteremteni, megrendülhet az európai jó-
léti célkitûzések realitásalapja és az Európai Unió kulcspo-
zíciója a világgazdaság területén. A PES álláspontja szerint
a jelenlegi közhangulat a gazdaság területén a tagországi
értékrendek hibás összehangolásának köszönhetõ. 

4. (Ambiciózus fejlesztéspolitika a gazdaság minden terüle-
tén.) Az uniós belpolitikát tekintve a mai globalizálódó vi-
lágban az európai jólét nem képzelhetõ el a globalizációs
fejlõdéshez alkalmazkodó fejlesztéspolitika nélkül, amely
ma az európai szocialisták véleménye szerint elégtelen. Ál-
láspontjuk szerint effektív fejlesztéspolitikai reformokra
van szükség a kereskedelem, az oktatásügy, a szociális el-
látás és az egészségügy területén. Amennyiben a szükséges
intézkedéseket, döntéseket ezeken a területeken az uniós
politika nem képes meghozni, akkor az Egyesült Nemzetek
ezredfordulós célkitûzései (United Nations Millenium
Goals) 2015-ig nem teljesülhetnek.

Nem válhat továbbá a fejlõdõ országok kérdése sem tisz-
tán etikai kérdéssé. Az alapvetõ emberi jogokkal foglalkozó
uniós jogalkotás nem csak a kontinens területén köt ben-
nünket, hanem az egész világon, tehát minden európai po-
litikusnak elemi kötelessége a segítségnyújtás, illetve az
emberhez méltó élet biztosítása bárhol a világon.

Környezetvédelem – a jólét nem csak a gazdaságon múlik, 
hanem az „élhetõ” életkörülményektõl is függ

Egyfelõl a szegénység elleni küzdelem és az európai jólét fenn-
tartása elképzelhetetlen megfelelõ gazdasági növekedés és a vi-
lágpiac kiterjesztése nélkül, másfelõl azonban a gazdaság kü-
lönbözõ területeinek módszerei nem tarthatóak fenn hosszú tá-
von, mert természetes környezetünk elérte tûrõképessége hatá-
rát és néhány évtizeden belül kimerülhetnek bizonyos erõfor-
rások. Amennyiben a környezetvédelem területén nem fogana-
tosítunk alapvetõ változtatásokat, már a 21. században sem le-
szünk képesek végig fenntartani az emberi élet jelenlegi minõ-
ségét. Az európai jólét megteremtésének alapvetõ feltétele kell
hogy legyen a megfelelõ környezetvédelmi politika, tehát meg-
felelõ környezetvédelmi programok indításával, az új környe-
zetkímélõ gyártási módszerek kutatásának támogatásával kell
nyitnunk az új évezredet az európai politikában.
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A világbéke megteremtése – a háború- és a terrorellenes küz-
delem

Míg a berlini fal leomlása idején sokan a harmadik világháború
fenyegetésérõl beszéltek, mára ezek a félelmek elültek, mégis a
nemzetközi terrorizmus felélénkülése Európában is komoly fé-
lelmekre ad okot. A kémiai, biológiai és nukleáris fegyverek,
valamint a nemzetközi bûnözés terjedése a világon új biztonság-
politikai intézkedéseket és különösen nagyméretû nemzetközi
összefogást tesz szükségessé. Ennek megfelelõen az Európai
Unió és az ENSZ köteles a nemzetközi helyzetet Európa szem-
pontjából külön is definiálni, s új biztonsági alapelvek és inter-
venciók kidolgozásával fellépni a közvélemény elõtt. Szem elõtt
kell azonban tartani, hogy egy akut problémára csak úgy lehet
diagnózist felállítani, ha nem csak a tüneteket, hanem a mögöt-
te rejlõ okokat is igyekszünk megismerni.

Migrációs politika – a munkaerõ-áramlás megfelelõ jogi 
szabályozása, a menekültkérdés megoldása, az áttelepültek
gazdasági, szociális és kulturális integrációjának elõsegítése

Európában a PES adatai szerint a népesség arányaihoz képest
kb. 5 százalékos a bevándorlás mértéke évente, de az illegális
bevándorlás köztudottan egyre súlyosabb méreteket ölt, ami az
állampolgárokat növekvõ aggodalommal tölti el. Az európai szo-
cialisták számára igen fontos probléma a bevándorlók, illetve a
politikai menekültek integrálása a társadalomba. Igen bonyo-
lult kérdés ez mind gazdasági, mind szociális, mind kulturális
értelemben.

A PES szerint a külföldiek, illetve leginkább az európai kultú-
ra számára idegen értékrenddel rendelkezõ bevándorlók nö-
vekvõ száma az egyik oka annak, hogy az eltelt évtizedben Eu-
rópában ismét megerõsödtek a különbözõ szélsõjobboldali elve-
ket követõ politikai erõk és a társadalmon belül általában is nõ
az idegenellenesség és a rasszizmus. Ez egy igen veszélyes ten-
dencia az európai demokráciára nézve. A helyzetet tovább sú-
lyosbítja, hogy egyes európai államok igyekeznek szigorítani a
külföldiek bevándorlását bürokratikus úton is, ami még inkább
nehezíti a szegényebb sorsú külföldiek amúgy is nehéz helyze-
tét.

A PES politikai deklarációjában külön kiemeli egy embersé-
ges, mégis hatékony európai bevándorláspolitika kidolgozásá-
nak szükségességét, s sürgeti az Európai Unió és tagállamai kö-
zött egyeztetendõ új program kidolgozását. Álláspontjuk szerint
politikának külön kell kezelnie a bevándorolni kívánó, illetve a
már bentlakó, letelepült külföldiek kérdését, amely pillanatnyi-
lag szintén nem megoldott probléma. 
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A civil társadalom és a nagypolitika közötti szakadék 
megszüntetése, a polgárok aktív közremûködésre való 
ösztönzése 

A globalizációs folyamat egyre inkább szükségessé teszi, hogy
az európai politika egyre komplexebb, mégis a civil társadalom
számára a lehetõ legátláthatóbb döntéshozatali eljárások men-
tén mûködjön. A PES politikai programjában sajnálatosnak íté-
li meg a közszféra és a társadalom kiszorulását a politikai élet-
bõl, s fontosnak tartja a politikai aktorok és a polgárok közötti –
most már szakadéknyinak tûnõ – távolság csökkentését és a po-
litikai kommunikációs csatornák fejlesztését. A demokrácia el-
veinek megfelelõen újra kell formálni a két szféra közötti kap-
csolatrendszert és egyre intenzívebben meg kell teremteni an-
nak lehetõségét, hogy a társadalom egyes tagjai is aktívan köz-
remûködhessenek és nyilvánosan véleményt formálhassanak
Európa politikai kérdéseiben.

Mindebbõl az a konklúzió vonható le, hogy a huszonegyedik
század elejére a politikai jobb- és baloldal politikai, illetve vá-
lasztási programjaiban nem figyelhetünk meg éles ideológiai
különbségeket. A cél lényegében azonos, különbségeket az
adott problémák elméleti megközelítésében, a problémafelveté-
sekben és a felhasználni kívánt eszközökben találhatunk. Egy-
értelmûen megállapítható, hogy a 2004. évben lezajlott közvet-
len európai választásokon a két oldal programja sok hasonlósá-
got mutat, s párthovatartozástól függetlenül magáénak vallja az
Európai Unió és a demokrácia alapelveit, továbbá:

• mindkét program hangsúlyozza a közös európai alkotmány
elfogadásának és érvényre juttatásának jelentõségét;

• jobb- és baloldali ideológiától függetlenül mindkét frakció
örvendetesnek ítéli meg a 2004. évben lezajlott uniós bõví-
tést, és hangsúlyozza az újonnan csatlakozott tagországok
támogatásának, illetve felzárkóztatásának fontosságát.

A tanulmány további célja a parlamenti munkában a két oldal
közötti politikai célkitûzések közötti különbségek elemzése és
az Európai Parlamentben elfogadott és szokásos konfliktuske-
zelési módszerek ismertetése konkrét példákon keresztül.

PÁRTPOLITIKA ÉS PÁRTIDEOLÓGIA AZ EURÓPAI PAR-
LAMENTBEN

Egy párt, illetve pártcsoport bemutatásakor az ideológiai felfo-
gás elemzése önmagában nem elegendõ, hiszen egy politikai
erõt leginkább politikai döntései és kidolgozott stratégiái fémje-
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leznek a politikai porondon. A világ nagy kérdései és eseményei
mentén betöltött állásfoglalások szerint határoznak sokszor a
választók is, s a világpolitikát is a meghozott döntések viszik
elõre. Ez annál is inkább így van, hiszen az európai bal- és jobb-
oldal között már nincsenek olyan ideológiai ellentétek, amelyek
élesen szembeállítanák egymással a „mérleg két nyelvét”: leg-
többször konkrét politikai ügyek kapcsán robban ki vita vagy
politikai csatározás, ahol a jobb- és a baloldal álláspontja nem
állítható szembe egymással tisztán ideológiai alapokon, sõt sok
esetben átfedést tapasztalhatunk az egyes pártok történeti ide-
ológiái között.

Ez a fejezet olyan aktuálpolitikai kérdésekkel kíván foglal-
kozni, amelyek nagyban meghatározzák (vagy korábban meg-
határozták) az európai közhangulatot is: Irak kérdése, valamint
az Európai Unió újabb bõvítési hulláma.

Napjaink legnagyobb vihart kavart politikai vitáin keresztül
kiválóan megvilágíthatóak az európai jobb- és baloldal közötti
politikai különbségek és ellentétek. 

Az utóbbi évek egyik legsúlyosabb világpolitikai problémája
az iraki válság. Az alábbiakban természetesen mindenekelõtt az
EP két nagy frakciójának, illetve az Európai Unió vezetõségé-
nek szemszögébõl kívánok foglalkozni e témával.

A nyugat-európai országokban már évtizedek óta égetõ prob-
lémát jelentenek az iszlám és a keresztény világ találkozásainak
konfliktusai. Itt elsõsorban a nyugati társadalmakba beillesz-
kedni kívánó bevándorlókra, politikai menekültekre gondolok.
Figyelembe kell azonban vennünk az ezredforduló után történt
terrortámadások nyomán a mohamedán vallású emberekkel és
országokkal szemben kialakult ellenséges közhangulatot is. A
terrorizmus elleni védekezés kérdése a 2004. évi európai vá-
lasztásokon már kampánytémaként is szerepelt, hiszen a Mad-
ridban történt merényletek és az Irakba küldött európai katonai
alakulatokat ért atrocitások nyomán az iraki válság már közvet-
lenül is érinti az unió polgárait és veszélyeztetheti mindannyi-
unk biztonságát.

A politikai közhangulat jelenleg ugyan hisztérikusnak nem
nevezhetõ, mégis minden politikai erõ publikálta már a maga
álláspontját, s nem csak a kontinensszintû politikában, de a
nemzeti parlamenteken belül is éles vitát váltott ki például az
Irakba küldött katonai kontingensek kérdése.

A rendelkezésre álló sajtóanyagokból és jegyzõkönyvekbõl ki-
tûnik, hogy az európai politikusok a diplomáciai kapcsolatok in-
tenzívebbé tételével igyekeznek megszüntetni annak a látszatát,
hogy Európában iszlámellenes hangulat uralkodna. Minden
frakció honlapján feltüntetik a témában illetékes személyek ne-
vét, azaz külön témafelelõse van az iraki kérdésnek minden
pártcsoportban. Ez azt tükrözi, hogy párthovatartozástól füg-
getlenül minden európai politikus célja, hogy ne hasadjon szét
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a világ keresztényekre és mohamedánokra (clash of civilisa-
tions3), s az Egyesült Államok politikájától függetlenül is fenn
kívánják tartani a békés diplomáciai kapcsolatok elõfeltételeit.

Az Amerikai Egyesült Államok terrorellenes politikája is sok
vitát kavart már az Európai Unión belül. Megoszlottak a véle-
mények az iraki válságba történõ beavatkozásról is: mennyiben
van közünk a történtekhez, mennyiben van jogunk és mennyi-
ben kötelességünk beavatkozni az Irakban kialakult helyzetbe?
Amerikai Egyesült Államokkal fennálló bonyolult gazdasági
kapcsolatrendszer jelentõsége is igen érzékennyé teszi ezt a
kérdést Európa számára.

Az Európai Parlament honlapjai4 szerint mindkét nagy párt-
csoport egyetért abban, hogy a válság békés megoldása a világ
minden polgárának érdeke, s a diplomáciai kapcsolatok fenn-
tartásába, ápolásába be kell vonni az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetét (ENSZ) is.

Az akkor még tizenöt tagállam között zajló politikai vita erõ-
sen polarizálttá vált, de nem elsõsorban a bal- és jobboldal di-
menziója mentén, hanem az amerikai politika szimpatizánsai és
az abszolút háborúellenes álláspont között.

A két pólus azonban nem az EP pártcsoportjaiból, hanem –
politikai hovatartozástól függetlenül – tagországokból állt össze:
Nagy-Britannia az amerikai terrorellenes politika pártján állt, s
szorgalmazta a támadás megkezdését, Franciaország és Német-
ország azonban élesen szemben állt a háborús politikával, s el-
lenezte az közel-keleti beavatkozást az amerikaiak oldalán.

Az Európai Unió többi tagországa e két pólus között foglalt ál-
lást. A végletekig élesedõ politikai vita következtében az Euró-
pai Unió jószerével kettészakadt, s megzavarta a tagországok
közötti kiegyensúlyozott politikai viszonyt, ami fõleg Tony Blair
brit miniszterelnök, valamint vele szemben Jacques Chirac
francia elnök és Gerhard Schröder német kancellár egyenesen
ellenséges viszonyában jutott kifejezésre.

A kisebb tagállamok, illetve az EU-bõvítés küszöbén álló csat-
lakozni kívánó tagországok – köztük Magyarország – egyik vagy
másik vitás fél mellé kellett, hogy álljon. A tagországi álláspont-
ok kialakítása sem volt azonban egyszerû, mert az Európai Uni-
ón belüli feszültségek a nemzeti parlamenteken belül is jelent-
keztek: nem csak óriási pénzügyi áldozatokról volt szó, hanem
egy esetleges (világ)háborúról is, amely a második világégés
globális tragédiája óta elõször fenyegette komolyan Európát.

Az európai baloldali politika és a baloldali média Chirac elnök
merev elzárkózását elítélte, mondván, így semmi esélye annak,
hogy az Európai Unió képes legyen áthidalni a két pólus között
kialakult mély szakadékot; és továbbra is megmarad az a vá-
kuum, amely az európai politikában az egyesült államokbeli re-
torika támogatói és azok között alakult ki, akik több idõt szántak
volna a tömegfegyverek felkutatására irányuló intézkedéseknek. 
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A jobboldal álláspontja szerint is igen korán holtpontra jutot-
tak a tárgyalások az EU-tagországok között. A sajtóközlemé-
nyek szerint, mialatt a fegyverek felkutatása zajlott Irakban, a
francia elutasítás tovább tágította a tagországok közötti politi-
kai szakadékot.

Az Európai Néppárt elnöke, Hans-Gerd Pöttering politikai
nyilatkozataiban számtalanszor hangsúlyozta, hogy az EPP–ED
továbbra is hajlandó az iszlám világ képviselõivel folyamatos
párbeszédet folytatni, s nem tekinti magát csupán keresztény
pártnak. Kiemelte, hogy tagjai, illetve képviselõi között számta-
lan iszlám, illetve zsidó vallású politikust tartanak számon, és
nem kívánják a pártcsoport politikáját pusztán vallási alapokra
helyezni. Ez egy igen fontos megjegyzés, hiszen nem szabad el-
felejteni, hogy az Európai Néppárt az európai politikában is ke-
reszténydemokrata erõként szerepel. Legerõsebb nemzeti párt-
ja ráadásul a német CDU, amely rövidítés nevében Christlich-
Demokratische Union, azaz Kereszténydemokrata Unió névbõl
származik.

Az EPP–ED esetén tehát keresztény-konzervatív értékrendet
valló pártok tömörülésérõl beszélünk (vegyük figyelembe, hogy
a magyar FIDESZ–MPPSZ és az MDF is ebbe a frakcióba dele-
gálta megválasztott képviselõit!), fontos tehát hangsúlyozni,
hogy ez nem jelent semmiféle elhatárolódást más vallásoktól,
sõt az állandó kapcsolattartást más vallások képviselõivel egyik
fõ feladatának tekinti a pártcsoport.

Az európai jobboldal a 2001. szeptember 11-i New York-i és
washingtoni események hatására hirtelen felerõsödött amerikai
terrorellenes politikát megértéssel kezelte, és sürgette az Egye-
sült Államok és az Európai Unió szoros együttmûködését. Ha-
bár Pöttering 2002 nyarán minden nyilatkozatában5 elutasította
az esetleges fegyveres beavatkozást Irakban, ugyanakkor az
Amerika-ellenes hangokat is kritikusan kezelte. Elvetette pél-
dául Gerhard Schröder német kancellár háborúellenes politiká-
ját, de nem önmagáért az Amerika-ellenes hangokért, hanem
mert nézete szerint Schröder a közelgõ német választások kap-
csán az iraki válság kérdését pártpolitikai célokká degradálta,
és pánikkeltéssel próbált magának újabb szavazatokat szerezni.
Mivel az Európai Néppárt európai összefogást hirdetett, és el-
vette az iraki válság kapcsán az uniós tagországok egyéni „ak-
ciózásának” lehetõségét is, nem tartotta helyesnek a Schröder
által meghirdetett „önálló német út”6 kialakítását.

Hans-Gerd Pöttering az Európai Parlamentben megtartott
több beszédében is hangsúlyozta, hogy az Európai Unión belüli
megosztottság Szaddám Huszein malmára hajtja a vizet, s az
Amerikával kapcsolatos viták is súlyos idõveszteségeket okoz-
nak a válság megoldásában. Nézete szerint Európának elsõdle-
ges feladata, hogy diplomáciai eszközökkel – és nem fegyverrel
a kézben – a békés megoldáshoz járuljon hozzá. Csak akkor sza-
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bad erõszakhoz folyamodni és fegyvert ragadni, ha semmilyen
diplomáciai próbálkozás nem hoz eredményt.

Való igaz, hogy Schröder kancellár kijelentései súlyos vi-
szályt szítottak az Európai Parlamenten belül, és mindez hozzá-
járulhatott az újabb választási sikeréhez. Ennek azonban erköl-
csi – vagy akár politikai – megítélése igencsak kérdéses, hiszen
2001. szeptember 11-én Gerhard Schröder volt az elsõ európai
politikusok egyike, aki feltétlen szolidaritást ígért az Egyesült
Államoknak a Világkereskedelmi Központ ellen elkövetett me-
rénylet után.

Schröder agresszív Amerika-ellenessége kockára tette az
európai uniós tagországok és parlamenti pártcsoportok között a
külpolitikai kérdésekben már szinte évtizedek óta fennálló
egyensúlyt és egyetértést, a békés tárgyalási és diplomáciai
stílus fenntartásának lehetõségét. Schröder ráadásul Németor-
szág kancellárjaként az Európai Unió egyik gazdasági nagyha-
talmát képviselte, de jelen esetben mégis az EU-konszenzus el-
len dolgozott, s nem a közös álláspont kialakításán fáradozott,
ami sok európai politikus szemében egyfajta kötelességszegés
volt.

Az Európai Néppárt az iraki válság kapcsán folytatott plená-
ris vitákon felvetett még egy problémát, amely nem csak Irakot,
hanem az egész arab és mohamedán világot érintette. Mielõtt
Amerika fegyveres támadást indított Irak ellen, nem volt tisztá-
zott, mit szól ehhez a többi iszlám ország. Pöttering többször is
nyilatkozott a többi arab országhoz fûzõdõ diplomáciai kapcso-
latok jelentõségérõl.7 Hangsúlyozta, hogy megfelelõ informá-
ciócserével biztosítani kell az iszlám világot arról, hogy Európa
számára az iraki válság megoldása nem vallási kérdés, s nem az
arab világ, hanem célzottan Szaddám Huszein rezsime ellen
irányul. A szavakat tett is követte, hiszen 2003 februárjában
Hans-Gerd Pöttering az EPP–ED színeiben találkozót szerve-
zett Brüsszelben hat arab állam képviselõivel a fenti kérdések
tisztázásának érdekében.8

Mivel a néppárti frakció az Európai Parlament keresztényde-
mokrata frakciója, a vallási kérdéseket, illetve az esetleges fél-
reértések tisztázását Pöttering - okkal - saját felelõsségének
érezte. A nyilvánosság számára is világossá kívánta tenni a kü-
lönbséget a terrorizmusért felelõs arab országok és általában az
iszlám világ között. Tudatában volt annak, hogy az általánosítás
elkerülendõ, hiszen az idegenellenesség Európa egyes országa-
iban így is súlyos problémákat okoz, s a hibásan kommunikált
külpolitika ezt a helyzetet valóban tovább ronthatja.

Az iraki kérdésben vallott állásfoglalás másik érzékeny pont-
ja maga az Amerikai Egyesült Államok. Az európai jobboldal
képviselõi által tett nyilatkozatok egyértelmûen tükrözik a kér-
dés kapcsán kialakult álláspontot az Washingtonnal szemben is.
Az európai jobboldal által tartott parlamenti beszédek az Egye-
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sült Államok világpolitikában betöltött szerepét hangsúlyozzák,
kiemelve igen fontos történelmi eseményeket is: Pöttering több
alkalommal felelevenítette a második világháborút, illetve a vi-
lágháború utáni újjáépítés éveit és a kuvaiti háborút.9

Ezen kívül jobboldali politikusként szem elõtt kellett tartania
az USA-val folytatott gazdasági kapcsolatokat is, amelyek át-
meg átszövik az európai gazdaságot. Ha ez a kapcsolatrendszer
bármilyen módon sérül, megtorpanhat az európai gazdasági fej-
lõdésének üteme. Az iraki válság kapcsán meghozott politikai
döntések tehát a világpolitika más területein is éreztethetik ha-
tásukat, akár többéves távlatban is. Ez persze nem azt jelenti,
hogy az európai gazdaság ilyen erõsen függene az amerikai vi-
selkedéstõl, mégis a politika minden területén mûködõ kapcso-
latrendszerekben keletkezõ rések súlyos károkat okozhatnak
mindkét fél számára.

Az európai szociáldemokraták álláspontja nem tér el lényege-
sen a fentiektõl, alapvetõ véleménykülönbségeket az iraki vál-
sággal kapcsolatosan nem figyelhetünk meg a keresztényde-
mokrata és a szociáldemokrata nézetek között.

A PES még 2003-ban összeállított és közzétett egy anyagot az
interneten10, amely tartalmazza a pártcsoportnak az iraki krízis-
sel kapcsolatos hivatalos politikai és jogi álláspontját. A nyilat-
kozat bevezetõjében elítélik Szaddám Huszein diktatúráját és
egyoldalúan folytatott háborúját saját népe ellen, illetve követe-
lik Irak teljes lefegyverzését és az esetleges tömegpusztító
fegyverek mihamarabbi megsemmisítését.

A baloldal egyetért az iraki részvétellel, de elsõsorban huma-
nitárius alapokon, amely a szociáldemokrata politikai ideológi-
ával megegyezõ álláspont. Szükségesnek tartják, hogy a jóléti
államok hozzájáruljanak megfelelõ anyagi eszközökkel a huma-
nitárius tevékenységhez; orvosokat és más olyan szakemberek
biztosítását tartják jelenleg szükségesnek, akik Irakban a hi-
ányzó alapszolgáltatásokat a háborúban kárt szenvedettek szá-
mára legalább részben pótolni tudják.

A segélyezési folyamatok megszervezése és az alapvetõ em-
beri jogok tiszteletben tartása mellett hangsúlyozza a PES poli-
tikai nyilatkozata a jogállamiság, a demokrácia és az önkor-
mányzatiság helyreállításának kérdését Irakban, valamint az
ázsiai ország gazdasági, politikai és fizikai újjáépítésében az
ENSZ kulcsfontosságú szerepét is.

Az állítólagos tömegpusztító fegyverek kérdésében igen éles
viták robbantak ki még az iraki támadási megkezdése elõtt. A
közös európai álláspont kialakításában mindkét oldal vélemé-
nye szerepet kellett játsszon, habár a véleménynyilvánítás kü-
lönbözõ frontokon zajlott. 

Enrique Baron a 2004. évi európai választásokig volt a PES
elnöke. Baron kezdettõl fogva ellenzett minden fegyveres be-
avatkozást Irakban.11 Pötteringgel ellentétben még végsõ meg-
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oldásként sem tartotta elfogadhatónak a háborút, akkor sem, ha
minden diplomáciai eszköz csõdöt mondana a világ politikusai-
nak kezében. Álláspontja 2003 elején úgy hangzott, hogy egy
esetleges fegyveres támadás globális háborút okozhat, hiszen az
arab világ többi részének reakciója akkor kiszámíthatatlan volt,
és világszerte beláthatatlan szociális és gazdasági következmé-
nyekkel lehetett számolni. Ebben az akkori helyzetben akár iga-
za is lehetett…

Miután az elsõ fegyverzetellenõrök megérkeztek Irakba, s jó
néhány hónap elteltével sem találtak semmilyen tömegpusztító
fegyvert, Jacques Chirac francia elnök az addigiakhoz képest
óvatosabb hangnemet ütött meg, s kijelentette12, hogy egy eset-
leges fegyveres beavatkozásról kizárólag a ENSZ Biztonsági
Tanácsa dönthet, és az erõszak csak a legutolsó eszköz, amelyet
bevetni kívánnak. Ez a kijelentés 2003 tavaszán sokak számára
meglepõ lehetett, hiszen Schröder kancellárral együtt Chirac
elnök volt az, aki mereven elzárkózott egy esetleges háború ki-
robbantásától az Európai Unióval együttmûködve.

Hans-Gerd Pöttering és Enrique Baron a két nagy európai
frakció elnökei abban mindenesetre egyetértettek, hogy az Eu-
rópai Unió egyfajta békemisszió kíván lenni Amerika és Irak
között, az Amerikai Egyesült Államok lojális szövetségeseként,
de semmiképpen nem vazallusaként.

Az európai baloldal – már említett politikai nyilatkozatának
megfelelõen – számtalanszor hangot adott azon aggodalmának,
hogy minden politikus – legyen az európai, amerikai vagy arab
– csak a háborús hangulat politikai oldalával foglalkozik, és sen-
ki nem gondol arra, hány ártatlan ember, asszony és gyermek
életébe kerülhet, ha megtámadják Irakot. A szocialisták az ira-
ki lakosság tömeges megsemmisítésétõl tartottak13, felvetvén a
kérdést, hogy „ha mi is ölni megyünk, mennyivel vagyunk job-
bak az iraki emberek szemében, mint Huszein?”. Bármi törté-
nik, az iraki népet mindenképpen igazságtalanság éri, hiszen
bárki bármilyen céllal megy Irakba, az emberek számára biztos
szenvedést okoz, beláthatatlan idõn belül a kisember helyzete
biztosan nem javul.

2003 közepén egyre több kritikus hangvételû nyilatkozat lá-
tott napvilágot az USA politikájával kapcsolatban. Egyre keve-
sebbet lehetett olvasni az antiterrorista célokról és egyre többet
az Amerikai Egyesült Államok gazdasági ambícióiról és arról,
hogy Bush elnök a maga hasznára kívánja átrajzolni Ázsia poli-
tikai térképét. Vonatkozik ez mind s baloldali, mind a jobbolda-
li politikusokra.

Így például Enrique Baron egy alkalommal igen cinikus nyi-
latkozatot tett a Bush-féle politikáról, mely szerint George W.
Bush legyen kedves hazamenni, és üljön le a papájával beszél-
getni az elõzõ iraki válságról. Irakot ugyanis õ is megtámadta,
de az ENSZ és Európa egyhangú támogatásával tette azt.14
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Charles Pasqua, ismert jobboldali francia politikus kijelen-
tette, hogy az amerikaiak lényegében átverték Európát.15 Elhi-
tették az Európai Unió politikusaival, hogy a döntéshozás kon-
szenzusos alapon történik, az ENSZ bevonásával. Lényegében
azonban semmi nem úgy történt, ahogy azt Bush elnök ne akar-
ta volna. A kétoldalú tárgyalások idején Bush már elõre tudta,
mit fog tenni, s az Európával folytatott diplomáciai kapcsolato-
kat így utólag inkább színházi elõadásokhoz, mint felelõsségtel-
jes nemzetközi politikai tárgyalásokhoz lehetne hasonlítani.

Ha ezt a feltételezést elfogadjuk, az egész iraki kérdés illegá-
lissá válhat az Európai Unió szempontjából, s Tony Blair mi-
niszterelnököt árulónak is kikiálthatjuk. Nem túlzás ez egy ki-
csit? A brit kormány mindvégig kitartott amellett, hogy az iraki
diktátor megfékezése nem csak Irak belügye, hanem érinti az
egész világ biztonságát, s a brit miniszterelnök ezt minden va-
lószínûség szerint õszintén hitte is. Vákuumhelyzet akkor ala-
kult ki, amikor az iraki fegyverzetellenõrök kijelentették, hogy
– egyenlõre legalábbis – sem biológiai, sem kémiai, sem egyéb
tömegpusztító fegyvert nem találtak Irakban. Blair számára ez
lehetett maga a katasztrófa, hiszen a hónapok, sõt most már
évek óta dédelgetett nemes cél alól kirántották a talajt. Semmi
nem maradt vissza belõle, csak az Egyesült Államok nagyhatal-
mi érdekei és gazdasági ambíciói. Az európai politikusok
Blairbõl pillanatok alatt a világ megmentõjébõl Bush elnök va-
zallusát „csináltak”, nem beszélve arról, hogy a brit kormány a
botrányba nem csak hogy majdnem belebukott, de Nagy-Bri-
tanniában a miniszterelnök népszerûsége is igen csúfos csorbát
szenvedett.

Mindeközben a legtöbb uniós tagország katonai alakulatai
Irakban voltak - és zömében máig ott is vannak -, ami ismételt
konfliktusokat okoz(ott) mind uniós mind pedig tagországi szin-
ten. Spanyolországban például 2004 márciusában voltak az or-
szágos választások, s kampánytémák között elsõ helyen szere-
pelt az iraki részvétel és természetesen az európai alkotmány
elfogadása. A választásokat 8 év után elõször a szocialisták
(PSOE) nyerték, és ezt egyértelmûen a fenti két kampánytémá-
nak köszönhették: az új kormány megalakítása után Spanyolor-
szág a madridi merénylet kapcsán azonnal kivonta csapatait
Irakból és José Luis Rodriguez Zapatero, az új miniszterelnök
bejelentette, hogy az eddigi hivatalos spanyol állásponttal ellen-
tétben nem kívánják tovább akadályozni az európai alkotmány
elfogadtatását.16

Az idõközben felállt új Európai Parlamentben a kedélyek vé-
gül elcsitultak, vitás kérdések többnyire már csak a békefenn-
tartó haderõk Irakba küldésével vagy esetleges visszahívásával
foglalkoznak. Az új Európai Bizottság ma már egyértelmûen
sürgeti az európai tagállamokat az iraki stabilizációs politiká-
ban való részvételre. Jose Manuel Barroso, az Európai Bizott-
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ság elnöke kijelentette,17 hogy tekintet nélkül arra, hogy melyik
tagállam támogatja, illetve nem támogatja az Egyesült Államok
politikáját, jelen helyzetben mindannyiunk kötelessége, hogy
felelõsséget vállaljunk az iraki rendezésben és minél hamarabb
létrehozzuk annak lehetõségét, hogy az iraki nép megteremt-
hesse saját önkormányzatát mindenféle közbeavatkozó vagy bé-
kefenntartó külsõ hatalom nélkül. Barroso szerint ez az egyet-
len békés módja annak, hogy gátat vessünk az Európát is fenye-
getõ nemzetközi terrorizmusnak. Máskülönben sem lehet már
utólag tudni, mi lett volna, ha a Bush-féle politika nem buktatja
meg Szaddám Huszein rezsimjét. Európában most az a fõ fel-
adat, hogy az iraki kérdésben keletkezett megosztottságot és az
egyes tagállamok között tátongó szakadékot felszámoljuk, és
megteremtsük az „önmûködõ” iraki demokrácia alapjait.

Az iszlám problémával ugyan csak közvetetten, mégis kap-
csolatban áll az Európai Unió soron következõ bõvítése, amely-
re vonatkozóan a csatlakozási tárgyalások megkezdése Románi-
ával, Bulgáriával és Törökországgal már a küszöbön állnak.

2004. október 4-én az Európai Bizottság már elfogadta a há-
rom ország csatlakozási stratégiáiról szóló dokumentumait, de
Törökország uniós csatlakozása komoly politikai vitákat váltott
ki a tagországok között. 

Az iraki válsággal ellentétben az európai jobb- és baloldal kö-
zött igen éles politikai viták dúltak az eltelt hónapokban a török
EU-csatlakozás okán. A probléma rendkívül összetett, hiszen
Törökország esetén nem csak a csatlakozási feltételek megte-
remtésérõl van, szó hanem más külpolitikai, illetve emberi jogi
problémák is felmerültek a csatlakozási tárgyalások megkezdé-
sének akadályaként.

Emberi jogi problémákról már hosszú évtizedek óta tudtak az
Európai Unió illetékesei, többek között az Amnesty Inter-
national és a Török Emberi Jogi Szervezet (Turkish Human
Rights Association) aktivistáin keresztül is. Törökországban
több ezer eltûnt emberrõl tudnak, akiknek a sorsa minden bi-
zonnyal összefügg az ország lakosságát helyenként rettegésben
tartó rendõrállam „rendfenntartó” módszereivel. Európának
ezenfelül értesülései vannak arról is, hogy a török rendõrség ál-
lami felhatalmazással embereket kínoz.

Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatosan tehát fel-
merül jó néhány kérdés, amelyek a csatlakozási tárgyalások
megkezdése elõtt mindenképpen válaszra várnak. A fentiekben
felvetett problémaköröket azonban nem minden európai politi-
kus értékeli egyformán.

Az EPP–ED-n, tehát az Európai Néppárton belül a képviselõk
között is megoszlanak a vélemények, tehát nincsen egységes ke-
reszténydemokrata álláspont. A frakción belül alapvetõen há-
rom különbözõ nézet vetélkedik egymással: az egyik csoport
egyáltalán nem akar semmilyen szorosabb tárgyalást kezdemé-
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nyezni Törökországgal, a másik csoport támogatja a csatlakozá-
si tárgyalások megkezdését és az iszlám ország felvételét az Eu-
rópai Unióba, a harmadik álláspont szerint pedig meg kell kez-
deni a tárgyalássorozatot, de egy alternatív partneri kapcsolat
kiépítése, s nem az uniós tagság céljából. Ehhez a harmadik
csoporthoz sorolja magát a frakció vezetõje is.

Hans-Gerd Pöttering kezdettõl fogva ellenezte Törökország
uniós csatlakozását, s ennek okait számtalan sajtónyilatkozat-
ban ki is fejtette.18 Véleménye szerint Törökország messze nem
felel meg a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez szükséges
politikai kritériumoknak. Nevetségesnek nevezte Günter
Verheugen uniós bõvítési biztos azon kijelentését is, mely sze-
rint Törökországban nincsen „szisztematikus kínzás”.19

Pöttering szerint evvel a kijelentéssel Verheugen igazolja és to-
lerálja a Törökországban zajló politikai jogcímen elkövetett ke-
gyetlenkedéseket. A már említett emberi jogi kérdések és Cip-
rus politikai tagoltsága 1974 óta már önmagában kizárják a kö-
zösséghez való tartozás lehetõségét. 

Való igaz, hogy az unió részérõl nem feltétlenül indokolt egy
olyan országgal tárgyalásokba bocsátkozni, amely a közösség-
nek akár csak egyetlen tagállamát nem ismeri el, márpedig
Dél-Ciprus esetén ez a helyzet. José Barroso szavával élve, Tö-
rökország egy olyan klubnak akar a tagja lenni, amelynek egyik
tagját még csak el sem kívánja ismeri.20

Pöttering álláspontja szerint21 ugyan az unió nem kizárólag
keresztény közösség, de ha a szociáldemokraták azt állítják,
hogy a törökökre szükség van mint az iszlám és a keresztény vi-
lágot összekötõ hídra, akkor ennyi erõvel csatlakozási tárgyalá-
sokat lehetne kezdeni Marokkóval, Tunéziával és Líbiával is. 

A török csatlakozás mindemellett teljesen megváltoztatná az
Európai Unió karakterét is, hiszen nem csak egy iszlám ország-
ról és egy Európa számára teljesen idegen kultúráról van szó,
hanem egy olyan hatalmas területrõl, amelynek jelentõs része
földrajzilag még csak nem is Európához tartozik. Pöttering sze-
rint ha Románia és Bulgária csatlakozása után még Törökor-
szág is tagságot nyer, az unió „halálra bõvíti magát”,22 amely az
európai identitástudat és közösségi érzés23 rovására mehet.
Nem szabad elfelejteni, hogy Törökország lenne – illetve most
már lesz – a legnagyobb állam, amellyel az unió csatlakozási
tárgyalásokba fogott. Nem beszélve arról, hogy Törökországnak
jelenleg 70 millió lakosa van, amely 2020-ra a demográfiai ada-
tok szerint akár 90 milliós lélekszám fölé emelkedhet. Hans-
Gerd Pöttering szerint megválaszolhatatlan a kérdés, hogy mit
fog csinálni néhány évtized múlva az unió 100 millió törökkel.24

Gazdasági érvek is szólnak a török csatlakozás ellen. Az ada-
tok szerint a török lakosság életszínvonala és az egy fõre jutó
nemzeti jövedelem még a felét sem éri el a 2004-ben csatlako-
zott új tagországoknál rögzített adatoknak. Pöttering értetlensé-
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gét fejezte ki, hogy miért kell Törökország csatlakozási feltét-
eleit másképpen megszabni, mint ahogyan azt a közép-kelet-eu-
rópai országok esetén tették.

Azt is figyelembe kell venni, hogy gazdasági értelemben az
Európai Uniónak még ahhoz is idõre lesz szüksége, hogy feldol-
gozza a 2004. május 1-jével történt uniós bõvítést, hiszen az EU
tagállamainak száma egyik napról a másikra 15-rõl 25-re ug-
rott, s való igaz, hogy a 10 új tagállam közül egyik sem számít
Európa gazdasági nagyhatalmai közé. Ezeknek az országoknak
a támogatása és felzárkóztatása is hatalmas eurómilliárdokba
fog kerülni a közösség számára. Az Európai Uniónak pedig nem
az a célja, hogy mindenki tagja legyen, s a bõvítési lázba eset-
leg a közösség maga is belerokkanjon.

Az Európai Néppárt frakcióján belül azonban megoszlanak a
vélemények, és nem mindenki ért egyet Pötteringgel. Volker
Rühe (CDU) például világpolitikailag óriási hibának tartaná, ha
nem szavazná meg az Európai Parlament a török csatlakozást.
A Deutschlandradiónak adott nyilatkozatában Rühe kijelentet-
te, hogy Törökország europanizálása döntõ momentum a közel-
keleti stabilitás megteremtésében.25 Ez az álláspont persze nem
jelenti azt, hogy Rühe véleménye a CDU vezetõségének állás-
pontját osztja, sõt, éppen ellenkezõleg.

Lehetne persze még számtalan európai jobboldali politikust
megemlíteni, akik nem értenek egyet a kereszténydemokrata
frakció vezetõjének álláspontjával, s támogatni kívánják az isz-
lám állam csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Éppen
emiatt közölte Pöttering, hogy nem kíván konszenzust kierõsza-
kolni a pártcsoporton belül, szavazzon mindenki titkosan, lelki-
ismerete szerint. A titkos szavazás azért fontos, mert a lelkiis-
meret alapján hozott döntéssel az egyes képviselõknek még a
delegáló országokkal szemben sem kell majd „elszámolniuk”.

Hans-Gerd Pöttering véleményével azonban nem kíván vég-
letesen elzárkózni a Törökországgal folytatott szoros gazdasági
és diplomáciai kapcsolatok elõl, ezért köztes megoldást kínál. A
tárgyalásokat folytatni kell Törökországgal a továbbiakban is,
de semmiképpen sem az uniós csatlakozás elõkészítése céljából.
Pöttering egy privilegizált partneri kapcsolatot26 kínál alternatí-
vaként, amely megkülönböztetõ figyelmet és kapcsolatrend-
szert biztosít Törökországnak, de jogilag nem válik az unió tag-
államává. Ez egy különleges formája lenne a kooperációnak,
mely szerint az eddig is fennálló szoros gazdasági és baráti kap-
csolatrendszereket fenntartanák – már csak a Nyugat-Európá-
ban tartózkodó tömeges létszámú török vendégmunkás bizony-
talan jogi helyzete miatt is –, s egyenrangú partnerként kezel-
nék, de nem kívánnák tagként felvenni.

Pöttering biztosította Tayyip Erdogan török miniszterelnököt
arról, hogy elismeri azokat a reformokat és a török jogrendszer-
ben véghezvitt változtatásokat, amelyek a haladó politikát fém-
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jelzik, de felhívta a figyelmet arra, hogy a jog csak akkor jog, ha
azt be is tartják, tehát országszerte, például az emberek kínzá-
sának tilalmával kapcsolatos jogi tiltásokat. Ez pedig pillanat-
nyilag nyilván nincs így, akár évtizedekig is eltarthat, amíg az
eltelt években meghozott törvények az emberek számára erköl-
csi szabályokká válnak, s látványos változások következnek be
Törökországban emberi jogi tekintetben is.

Az európai baloldal az iraki válsághoz hasonlóan a török csat-
lakozás ügyében is nyilvánosságra hozott egy politikai nyilatko-
zatot az interneten.27 Ahogy a néppárti frakcióban, úgy a szoci-
áldemokraták körében is megoszlanak a vélemények a kérdés
kapcsán, mégis sikerült megegyezni és a közös hivatalos állás-
pontot deklaráció formájában közzé is tenni.

Ennek értelmében a PES egyértelmûen támogatja Törökor-
szág uniós csatlakozását. Már 1993-ban meghatározták Török-
ország számára is a csatlakozási feltételeket és 1999 decembe-
rében a helsinki EU-csúcson Törökországot hivatalosan is tag-
jelölt országgá nyilvánították. Az Európa Tanács 2002 decem-
berében Koppenhágában a helsinki döntésre felhívta a közös-
ség figyelmét, melynek értelmében Törökország jogosult a csat-
lakozási tárgyalások megkezdésére, amennyiben az 1993-ban
felállított, a többi csatlakozni kívánó ország esetén is érvényes
csatlakozási elõfeltételeket teljesíti.28

Amennyiben 2004 decemberében az európai államfõk az Eu-
rópai Bizottság ajánlására Törökország EU-csatlakozása mel-
lett döntenek, a tárgyalásokat haladéktalanul meg kell kezdeni.

Mivel tehát egy lassan tíz éve zajló folyamatról van szó,
amelynek Törökországon kívül még másik – azóta már csatlako-
zott – 10 ország is részese volt, igazságtalan és inkorrekt lenne
az iszlám ország orra elõtt becsapni az ajtót.

A vallási és földrajzi szempontokra vonatkozó keresztényde-
mokrata aggodalmakat a nyilatkozat elveti és kijelenti, hogy
azok nemhogy nem hátrányosak, de sokkal inkább az Európai
Unió elõnyére válnak, hiszen Törökország földrajzi fekvésénél
fogva a régió stabilitáspolitikáját tekintve kulcsfontosságú part-
ner, Görögországgal karöltve. Nem beszélve arról, hogy a mo-
hamedán ország nagyszerû hidat verhet a keleti és a nyugati,
valamint a keresztény és az iszlám világ között, tekintve, hogy
az unió még véletlenül sem lehet kizárólag a keresztény álla-
mok „gyûjtõhelye”.

Az emberi jogi problémákkal kapcsolatosan a szociáldemok-
rata pártcsoport igen nagyra értékeli a Törökországban évek
óta zajló reformokat, és fejet hajt a jelenlegi kormányfõ, Tayyip
Erdogan tevékenysége elõtt. A politikai nyilatkozat belátja,
hogy az új törvények érvényre juttatása és elfogadtatása az or-
szág lakosságával nem rövid távú folyamat, mégis türelemmel
és belátással kezeli ezek idõigényességét. Egyedül a török állam
militáris agressziója kapcsán fejezte ki aggodalmát a PES.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004. 4. SZÁM 87



A szociáldemokraták lényegesen nagyobb hangsúlyt helyez-
nek az Európai Unió újabb bõvítése kapcsán az emberi momen-
tumokra: mindenki tisztában van vele, hogy Nyugat-Európában
– elsõsorban Németországban – több százezer török vendég-
munkás él és dolgozik, akiknek a jogi helyzete mind a mai na-
pig nem tisztázott. Még a harmadik generációban Németország-
ban élõ török családoknak sincsen rendezve a tartózkodási és
munkavállalási engedélyekkel kapcsolatos joga, amit a PES
tarthatatlan helyzetként ítél meg.

A szociáldemokrata pártcsoport – a jobboldalhoz hasonlóan –
természetesen a médián keresztül is számtalan nyilatkozatot
tett az üggyel kapcsolatosan. Mély sajnálatukat és megdöbbe-
nésüket fejezték ki például a ciprusi népszavazással kapcsolato-
san. Mechtild Rothe, a német SPD képviselõje a népszavazás
eredményét úgy értékelte, hogy a ciprusi görögök elszalasztot-
tak egy igen fontos történelmi lehetõséget országuk újraegyesí-
tésére, amelyet az ENSZ lényegében tálcán kínált fel a térség
népeinek.29 Emlékeztetõül: 1974-ben egy török invázió után lét-
rehozták az észak-ciprusi török államot, amelyet Ankarán kívül
senki nem ismert el. A görögök lakta területeken pedig a hábo-
rú után megalakult a nemzetközileg elfogadott Dél-Ciprus. 

Az ENSZ 2004. április 20-ára népszavazást tûzött ki, amelyen
a két állam török és görög lakossága kinyilváníthatta vélemé-
nyét a sziget újraegyesítésérõl. A cél azonban nem valósult
meg, mert a ciprusi görögök a népszavazáson 75,83 százalékos
arányban elutasították az ország újraegyesítését célzó törekvé-
seket. Így lett végül csak Dél-Ciprus uniós tagállam, a török
fennhatóság alá tartozó észak-ciprusi állam nem.

Gerhard Schröder német kancellár 2004 februárjában hivata-
los látogatást tett Törökországban,30 hogy jelenlétével is bizto-
sítsa a mohamedán államot a szociáldemokrata Európa támoga-
tásáról. Kijelentette, hogy a kereszténydemokraták sosem hit-
tek a Törökországgal fenntartandó baráti kapcsolatokban és
fenntartásaik egy iszlám vallású és kultúrájú állam uniós csat-
lakozásával kapcsolatosan nézete szerint teljesen megalapozat-
lanok. Elítélte Pöttering azon kijelentését is, mely szerint Tö-
rökország földrajzilag csak félig fekszik Európában, és mint
ázsiai országnak, semmi keresnivalója egy európai intézmény-
rendszerben. (Hozzátenném, hogy Schröder a Pöttering által el-
mondottakat erõsen sarkítottan adta elõ, és úgy állította be a
jobboldali politikusokat, mint iszlámellenes, enyhén rasszista
erõket.)

Schröder kancellár megütközésének adott hangot amiatt is,
hogy éppen a német és osztrák konzervatív politikusok ellenzik
a török csatlakozást, holott mindkét ország igencsak komoly
bajban lenne, hogyha a török vendégmunkások szednék a sátor-
fájukat és elhagynák Németországot és Ausztriát. Nézete sze-
rint évtizedek óta rendezetlen jogi körülmények között Nyugat-
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Európa kihasználja az olcsóbb török munkaerõt, és hálátlan mó-
don most a jobboldal be akarja csapni az unió kapuját a törökök
orra elõtt, pedig Európa nagyon sokat köszönhet a török nép-
nek.

A jogi és politikai problémák megoldására Törökországnak
pedig idõt kell hagyni, hiszen egy több évtizedes elmaradást
nem lehet egy nemzeten néhány törvény meghozatalával szá-
mon kérni. Európának kötelessége támogatni a török nemzetet
a demokratizálódás útján, s nem diszkriminatív módon elzár-
kózni a csatlakozási tárgyalások elõl.

Ha össze akarjuk vetni a jobb- és a baloldal álláspontját, meg-
állapíthatjuk, hogy a jobboldal egy félig üres, a baloldal pedig
egy félig teli pohárról beszél. A konzervatív politikusok szerint
a pohár még félig sincsen tele, s még nagyon sokba fog nekik
kerülni, hogy valamennyire feltöltsék. A baloldal álláspontja
szerint a pohár már lényegében félig tele van, csak egy kicsit
kell hozzátenni ahhoz, hogy abból rendesen lehessen inni.
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