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Először tartott külpolitikai témájú hosszabb beszédet a republikánus elnökjelölt-
ségért küzdő Donald Trump, aki Washington egyik legelegánsabb szállodájában 
beszélt az Amerikai Egyesült Államoknak a világban betöltött szerepéről. Mondani-
valójának legfontosabb üzenetei:

• Az Amerikai Egyesült Államok nem használta ki kellően a hidegháborús győ-
zelmét.

• Barack Obama súlyos külpolitikai hibákat vétett – többek között az elsietett 
demokráciaexporttal és Izrael támogatásának a visszafogásával.

• Az Iszlám Állam és a radikális terrorizmus ellen minden eszközzel küzdeni 
kell – beleértve a katonai erő alkalmazását is.

• Az Egyesült Államok szövetségeseinek arányosabb teherviselésére van 
szükség – különösen igaz ez a NATO tagországaira.

• Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatainak rendezése, a 
két ország közötti hatékonyabb együttműködés megteremtése.

• Az amerikai gazdaság versenyképességének az erősítése.

A beszéd céljA és fogAdtAtásA

A republikánus Donald Trump 2016. április 27-én, a washingtoni Mayflower 
Hotelben tartott beszéde során ismertette első alkalommal a külpolitikai 
elképzeléseit. A sok szempontból szimbolikus eseményen a meghívott ven-

dégeken kívül számos külpolitikai szakértő is részt vett. A jelöltség elnyeréséért 
folytatott versenyben vezető Trump számára fontos volt, hogy – külpolitikai elkép-
zelései felvázolásával – egy újabb lépést tegyen a hiteles elnökjelölti státusz felé, 
továbbá a republikánus mezőnyből elsőként akarta ilyen módon (is) meggyőzni a 
bizonytalan szavazókat és delegátusokat.

A beszéd tengerentúli fogadtatása felemásra sikeredett. Egyrészt Trump 
kampányában és retorikájában is egyre jobban érezhetővé válik a centrum felé 
közeledés kísérlete, ugyanakkor a külpolitikai üzenetei sem hordoznak magukban 
túl sok újdonságot, és nem bizonyultak elég koherensnek, illetve szuggesztívnek 
ahhoz, hogy a tőle jó ideje távolságot tartó külpolitikai szakértőket meggyőzze. Ez 
az új visszafogottság azonban még mindig kevésnek bizonyulhat a republikánus 
elit meggyőzéséhez, főként annak fényében, hogy Trump külpolitikával foglalkozó 
beszéde legalább annyira tartalmazott populista elemeket, mint realista vonásokat. 
A jelen elemzés arra vállalkozik, hogy röviden ismertesse a beszéd fő sarokpontjait 
és azok jelentőségét.

http://time.com/4309786/read-donald-trumps-america-first-foreign-policy-speech/
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Az AmerikAi külpolitikAi szerepvállAlás értékelése

Donald Trump most először összegezte azokat a külpolitikai tételeket, ame-
lyeket a kampánya során részleteiben már érintett. A fő motívumok – mint a 
kínai–amerikai kereskedelmi kapcsolatok, az Iszlám Állam elleni küzdelem, 

a haderő újjáépítése, a nemzetközi biztonsági rendszer fenntartási terheinek ará-
nyosabb elosztása – mellett számos részkérdésre is kitért, amelyek kontextusba 
helyezve fontos kampányüzeneteket is hordoznak. Trump az április 27-ei beszéde 
során sokkal realistábbnak tűnt, mint a korábbi szélsőséges nyilatkozataiban, és az 
amerikai külpolitika számos hibájára hívta fel a figyelmet – ugyanakkor megoldást, 
illetve bármiféle koherens megoldási struktúrát nem vázolt fel.

Trump az Egyesült Államok érdekeit és értékeit képviselő külpolitika szükséges-
ségét állította a középpontba, amellyel – az ő elnöksége esetén – Amerika képes 
lehet a megújulásra. Beszéde során a fő vezérfonalat a hidegháború lezárását kö-
vető amerikai külpolitika kritikai bírálata jelentette. Ennek fő tételei a következők: a 
bipoláris világrend megszűnését követően az USA képtelen volt egy koherens és jól 
érthető külpolitikai irányt meghatározni, és azt követni; az Egyesült Államok szá-
mos külpolitikai hibát követett el, amelyek következtében a relatív hatalma, ereje és 
tekintélye is folyamatosan gyengült. Trump egyértelmű külpolitikai üzenete: ezt a 
folyamatot meg kell állítani.

Donald Trump a beszéd első felében az amerikai külpolitika történelmi eredmé-
nyeit és értékeit méltatta. Az amerikai külpolitikai gondolkodást mélyen meghatározó 
20. századi események (a második világháborús szerepvállalás és a hidegháború) 
felvonultatása és Ronald Reagan elnökségének a méltatása nem csupán a törté-
nelmi felvezetés okán volt jelentős, hanem a republikánus establishmentnek szóló 
burkolt üzenetként is lehetett értelmezni. Trump ugyanis többször hasonlította ma-
gát a korábbi amerikai elnökhöz, és egyben utalt a pártnak a Reagan-korszak óta 
tartó válságára is.

Trump ugyanakkor a hidegháború győztes befejezését is egyfajta kiinduló-
pontnak tekintette, amelyhez újra és újra visszatért az előadása közben. Szerinte 
ugyanis az volt az a pont, amikor az Egyesült Államok külpolitikája irányt tévesztett 
és elhibázottá vált. Az Amerikai Egyesült Államok nem reagált az új kihívásokra: 
„az észszerűséget bolondság és arrogancia váltotta fel, ez pedig az egyik politikai 
katasztrófától vezetett a másikhoz” – fogalmazott.

Trump egyértelmű külpolitikai kudarcként értékelte Irakot, az egyiptomi és a lí-
biai fejleményeket, illetve a jelenlegi szíriai polgárháborút is. Ezek az események 
vezettek az Iszlám Állam megerősödéséhez, a Közel-Keleti uralkodó káoszhoz és a 
szélsőséges irányzatok térhódításához. Trump beszédében továbbra is markánsan 
megjelent az iszlám radikalizmus és az Iszlám Állam elleni küzdelem – e témakör-
ben nem tért el a korábbi nyilatkozataitól. Retorikailag és szerkezetileg is ez volt a 
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beszéd egyik kulcsfontosságú eleme, ugyanis a republikánus elnökjelölt-aspiráns 
továbbra is egyértelműen a hard power eszközrendszerével kívánja megoldani ezt a 
kérdést, amennyiben hatalomra kerül.

Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen dolog, amiben némi rokonságot vélhetünk 
felfedezni George W. Bush elnökségének idejével. Trump beszédében ugyanis a „ra-
dikális iszlám” mellett újra előkerült az Obama-adminisztráció idején a külpolitikai 
szótárból eltüntetett „iszlám terrorizmus” kifejezés is. Trump éles kritikával illette 
ugyanakkor az elmúlt évtizedek intervencionista „demokráciaexportra” irányuló kí-
sérleteit, valamint a nyugati értékrendszer univerzális terjesztésének a sikerességét. 
Kijelentette: veszélyes elképzelésnek tartotta, hogy az arab világban végrehajtott 
intervenciók révén olyan országokban próbálkozott az USA a demokratikus in-
tézmények és a nyugati értékrend meghonosításával, ahol arra sem a történelmi 
hagyományokból, sem az ott élők igényeiből eredően nem volt meg a fogadókész-
ség. Elnöksége esetére kilátásba helyezte ezeknek az értékeknek az újradefiniálását 
és pozitív tartalommal történő megtöltését.

A közel-keleti helyzet értékelése

A beszéd második fő strukturális pontja a Barack Obama által folytatott külpo-
litika kritikája volt. Trump nem csupán a külügyekben való tanácstalansága 
miatt bírálta a jelenlegi adminisztráció nyolc évét, de a túlterjeszkedő Egye-

sült Államok több (gazdasági, katonai) dimenzióban tapasztalható gyengüléséért, 
a lassuló gazdasági növekedésért, a kereskedelmi deficitért és a túlságosan nyílt 
bevándorláspolitikáért is. Trump súlyos hibának nevezte az – Obama-adminisztráció 
egyik legnagyobb külpolitikai sikereként definiált – Iránnal kötött nukleáris megálla-
podást. Ezzel kapcsolatban, illetve az egyiptomi eseményekkel – Hoszni Mubárak 
megbuktatásával és a Muszlim Testvériség hatalomra juttatásával – összefüggés-
ben Trump külön foglalkozott a Közel-Kelet egyetlen igazi demokráciájával, Izraellel. 
Nemtetszését fejezte ki, és a kormányt okolta azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi 
években az izraeli–amerikai viszony hűvösebbé vált. A zsidó állammal szemben az 
amerikai vezetés többször is éles kritikát fogalmazott meg az elmúlt években; leg-
utóbb éppen Joe Biden alelnök adott hangot aggodalmainak Benjámín Netanjáhú 
miniszterelnök agresszív és kontraproduktív telepes politikája miatt. Trump véle-
ménye szerint Irán megerősödése közvetlen kihívást jelent Izrael számára, és ezt 
megerősödést éppen az Obama-adminisztráció legitimálta azzal, hogy megegye-
zett a perzsa állammal. Ezzel összefüggésben érdemes megemlítenünk, hogy Izrael 
számára a status quónak az „arab tavasz” okozta megváltozása legalább akkora 
probléma, mint az Obama-adminisztrációnak a – „hűvösebbnek” titulált viszony 
hátterében álló – óvatosabb közel-keleti politikája.

http://www.politico.com/story/2016/04/biden-israel-jstreet-netanyahu-222120?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201604
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A NAto-vAl kApcsolAtos véleméNye

Trump ugyanakkor nem csupán a Közel-Kelettel, hanem Európával kapcso-
latosan is támadta Barack Obama elnökségét. Elsőként a Kelet-Európába 
tervezett rakétavédelmi rendszer törlését említette, amely nemcsak Csehor-

szág és Lengyelország számára jelentett problémát, hanem veszélybe sodorta az 
Egyesült Államokat is.

Donald Trump ugyanakkor megismételte az arányosabb teherviselés szük-
ségességéről az utóbbi hetekben tett kijelentését. Bár először európai és ázsiai 
szövetségeseket említett, ám később már egyértelművé tette, hogy a NATO-tagor-
szágok az üzenete fő címzettjei. Az USA által garantált biztonsági ernyő katonai-, 
politikai-, humán- és pénzügyi költségei nem egyenlő arányban oszlanak el, hiszen 
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének a tagországai közül mindössze négy 
olyan van, amely tartja a GDP-jük 2 százalékát kitevő védelmi költségvetést. Az 
Egyesült Államok viszont milliárdokat költ a haderejére, hogy biztosítani tudja Ázsia 
és Európa biztonságát – fogalmazott Trump. Majd ennél is tovább ment: „… ezeknek 
az országoknak meg kell fizetniük a saját biztonságuk árát; amennyiben erre nem 
hajlandóak, az Egyesült Államoknak fel kell készülnie arra, hogy elengedje ezeket az 
országokat. Nincs más választásunk!”

Trump markáns részt szentelt beszédében az Egyesült Államok saját hadere-
jének és három haderőnem fejlesztési szükségleteinek, ugyanakkor nem tisztázta 
megnyugtatóan az általa felvetett problémákat. A szövetségesektől arányosabb 
teherviselést várna el, viszont a Kelet-Európát érintő amerikai stratégiát éppen a 
rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatos koncepcióváltás okán kritizálta a legheve-
sebben. A haderővel kapcsolatosan tett korábbi megjegyzései (pl. az F-35-ös projekt 
kritikája) nem esnek egybe azon kijelentéseivel, hogy a hidegháború óta az amerikai 
haditengerészet hajóparkja drasztikusan lecsökkent, illetve az 1955-ben hadrendbe 
állított B-52-es stratégiai bombázókat máig sem sikerült érdemben, korszerű mó-
don pótolnia a légierőnek. Trump több korábbi nyilatkozatában is egy visszahúzódó 
Amerikai Egyesült Államokról beszélt, ugyanakkor éppen a tengerészgyalogságot 
(USMC) és a légierőt (USAF) tartja a jövőben leginkább fejlesztendő haderőnemnek.

kíNA és oroszország értékelése

Kína és Oroszország esetében Trump eltérő kihívásokról beszélt. Kína dél-kí-
nai-tengeri tevékenységét meg sem említette a beszédben, sokkal inkább 
gazdasági vetélytársként jellemezte a távol-keleti országot. Az üzletem-

ber-politikus ennél a pontnál tért ki az Egyesült Államok gazdasági problémáira, 
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elsősorban a rossz nemzetközi szerződések (pl. NAFTA) és a Kínával fennálló külke-
reskedelmi mérleg kedvezőtlen állapotára vonatkozóan. Pekinggel összefüggésben 
előkerült Észak-Korea agresszív külpolitikájának kérdése is, amely ellen a szomszé-
dos országok – elsősorban Kína – nem tesznek semmit. Trump Oroszországgal 
szemben jóval békülékenyebb hangot ütött meg. Úgy vélte, szükség van a NATO–
orosz viszony rendezésére és az amerikai–orosz együttműködésre.

értékelés

Donald Trump külpolitikai témájú beszédének az egyértelmű célja az volt, 
hogy általa valóban hiteles elnökjelöltként jelenhessen meg, és bővíteni tudja 
a párton belüli támogatottságát. Beszéde több komponensében (nemzetközi 

intervenció, gazdasági kérdések, haderőreform) realista jegyeket mutatott, ugyan-
akkor a terrorizmussal és az Iszlám Állammal kapcsolatban tett kijelentései miatt 
elmondható, hogy a korábbi populista nézetei továbbra is markáns elemét képezik 
a kampánystratégiájának.

A NATO-tagországok arányos teherviselését célzó javaslata sem tekinthető új 
elemnek. Az Egyesült Államok a bipoláris világrend felbomlása óta egyre nagyobb 
terheket volt kénytelen magára venni a globális biztonság megteremtése érdekében. 
Az európai országok a történelmi hagyományaik és a politikai berendezkedésük 
folytán hajlamosak voltak „potyautassá válni”, amit az amerikai politikusok több íz-
ben fel is róttak a szövetségeseiknek. A 2008-as világgazdasági válság még jobban 
felerősítette ezt a folyamatot, és ezt csak részben ellensúlyozta a 2014-es ukrán 
krízis. Barack Obama maga is beszélt erről a problémáról Hannoverben, néhány 
nappal a Trump-beszéd előtt.

Trump nyilvánvalóan nem csupán az európai országok védelmi költségvetésé-
nek a felemelése miatt hangsúlyozta ezt a jelenséget, sokkal inkább egy politikai 
üzenetnek szánta azt az elszigetelődéspárti támogatói felé. Kijelentése aggoda-
lomra adhat okot a fokozottabb amerikai katonai jelenlétet igénylő kelet-európai 
tagországok (elsősorban Lengyelország és Románia), valamint az Egyesült Államok 
távol-keleti szövetségesei számára, ugyanakkor – figyelembe véve az amerikai vé-
delmi költségvetés strukturális arányait – a terv megvalósítása kétségesnek látszik. 
Annál is inkább, mert Trump izolációpárti kiszólásai és az 1930-as éveket idéző 
„America First” szlogen folyamatos előkerülése valójában kampányüzenetként ér-
telmezhető, nem egy valódi nagystratégiai vízió korai felvázolásának.

Oroszország és Kína megemlítése azonban különös része volt Trump felszólalásá-
nak. Kína a beszédben az amerikai gazdasági elsőséget veszélyeztető vetélytársként 
jelent meg. A republiánus politikus az ázsiai országgal szemben kritikát csupán a 
kibertámadásokkal – valamint az azokkal összefüggő ipari kémkedéssel – össze-
függésben és az észak-koreai rezsimhez fűződő kapcsolatai miatt fogalmazott meg, 
a csendes-óceáni és dél-kínai-tengeri eseményekről nem ejtett szót.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/04/25/remarks-president-obama-address-people-europe
https://www.nationalpriorities.org/campaigns/overseas-contingency-operations/
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Oroszország esete még érdekesebb. A republikánus elnökjelöltségért küzdő 
Trump rendkívül békülékeny hangot ütött meg, amikor a Moszkvával való kap-
csolat került szóba: az ellenségeskedés beszüntetéséről és a partneri kapcsolatok 
kialakításának szükségességéről beszélt. Trump külpolitikai elképzeléseinek egyik 
sarokpontja, a radikális iszlám terrorizmus elleni küzdelem szempontjából ugyan-
is Oroszország megkerülhetetlen tényezőnek bizonyulhat. (Hasonló folyamatok 
zajlottak George W. Bush elnökségének első ciklusa alatt is.) Trump azonban a le-
hetőségeken kívül semmiféle konkrét elképzelést sem vázolt fel arra vonatkozóan, 
hogy a jelenleg is zajló szíriai és a közelmúltban lezajlott krími események árnyéká-
ban az Egyesült Államok miként tudna együttműködni Oroszországgal.

Az Iszlám Állam elleni küzdelem fontosságának a hangsúlyozása, amely 
Trump kampányának egyik fő vezérfonala volt eddig is, szerdán kiegészült a ra-
dikális iszlám terrorizmus elleni harc jelszavával. Trump ezzel a világos üzenettel 
egyértelműen elhatárolódott attól a külpolitikai vonaltól, amely – legalábbis nyilat-
kozatok szintjén – az Obama-adminisztrációt jellemezte. Az Obama elnökségét és 
Hillary Clinton külügyminiszteri időszakát igen élesen bíráló republikánus politikus 
a külpolitikai programjában rendkívül kritikusan nyilatkozott az amerikai külpolitikai 
tevékenységről.

Egy történelmi bevezető után a bipoláris világrend szétesését követő amerikai 
külpolitikai elképzelések hibáiról beszélt. Úgy vélte, a demokráciaépítés jelszavával 
megindított tevékenységek nem csupán sikertelenek voltak, de alaposan meg is 
gyengítették Amerika erejét és presztízsét (pl. Bengázi). Súlyos tévedésnek nevezte 
az Irakban lezajlott eseményeket, a líbiai bombázásokat és az „arab tavasz” számos 
más aspektusát, amelyek esetén az Egyesült Államok néhol tétlen maradt, másutt 
pedig elhibázott módon avatkozott be. Trump ugyanakkor maga sem volt képes 
koherens stratégiát körvonalaznia beszédében, mindössze az elmúlt elnökségek 
politikai katasztrófáit gyűjtötte össze, és sokszor az ok-okozati összefüggések 
felvázolása sem volt világos. Az ellentmondásai között olyan elemek is megjelen-
tek, mint például a Kelet-Európába tervezett rakétavédelmi rendszer törlésének a 
bírálata, szembeállítva az Oroszországgal fennálló, jelenleg ellenséges viszonnyal, 
vagy éppen a líbiai bombázásokat követően a szárazföldi csapatok bevetésének az 
elmulasztása.

Trump külpolitikai elképzeléseinek a bemutatása tehát inkább egyértelmű 
üzenet volt: az elnökjelöltségét a valós problémák felvázolásával is alá tudja tá-
masztani. Felszólalásában érdek- és értékvezérelt amerikai külpolitikáról beszélt, és 
nem távolodott el túlságosan az amerikai külpolitikai tételek fősodrától sem. Ezzel 
egyértelműen a republikánus establishment és a realista külpolitikai elveket valló, a 
Republikánus Párttal szimpatizáló támogatók szubvenciójának az elnyerését céloz-
ta meg, ugyanakkor előadásmódjában, illetve főbb programpontjaiban drasztikus 
változás nem történt – habár retorikájának finomodása így is észrevehető.

Trump a beszédben a kampánya sikeréhez és az elnökjelöltség elnyeréséhez 
szükséges szavazói csoportok mindegyikéhez intézett üzeneteket. Foglalkozott a 
globális konfliktusok, illetve problémák nagy részével (a klímaváltozás kivételével), 
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a befolyásos lobbiszervezetek (veteránok, vallási csoportok) számára is releváns 
kérdésekkel, az amerikai–izraeli viszony javításával, az Oroszországgal történő 
megbékéléssel és a Kína jelentette gazdasági kihívással. Külön kiemelte az amerikai 
gazdaság verseny- és innovációs képességének az erősítését, valamint az amerikai 
fegyveres erők támogatásának a növelését – mindezt úgy, hogy egyesíteni tudta a 
korábbi izolacionista kijelentéseit a realista külpolitika alaptételeivel, megőrizve po-
pulista retorikája legfőbb elemeit. Mindent összevetve azonban ez sem bizonyult 
elégségesnek ahhoz, hogy a republikánus elitet és a külpolitikai szakértőket ma-
radéktalanul meggyőzze. Ennek oka főleg az, hogy a beszéd a logikai felépítése, a 
túlságosan sok érintett kérdéskör és a korábban tett, ellentmondó nyilatkozatok mi-
att nem volt elég koherens. Kérdés ugyanakkor, hogy mennyiben várható változás 
Trump kampányában az újonnan csatlakozó szakértők munkájának köszönhetően, 
illetve hogy mennyire lehet a republikánus jelölt sokszor ellentmondó nyilatkozatait 
komolyan venni.

Az április 27-én elhangzott beszéd alapvetően a már korábban is ismert izolá-
ciós, illetve populista kampányelemeket árnyalta, és a nyilatkozatban markánsabb 
realista (külpolitikai) elemek is megjelentek. Donald Trump továbbra is kitart azon 
– a tengerentúlon igen népszerű – elvei mellett, miszerint az Egyesült Államoknak 
nem szabad túlságosan nagy szerepet vállalnia a globális biztonság megvédése 
érdekében, ha az indirekt módon nem segíti elő Amerika saját biztonságának a sza-
vatolását is. Trump e témában nem képvisel különutas álláspontot, hiszen egyedül 
a Demokrata Párt elnökjelöltségéért küzdő Hillary Clinton támogatja az Egyesült 
Államok hangsúlyosabb nemzetközi szerepvállalását.

Donald Trump a beszédében számos kritikai bírálatot fogalmazott meg ugyan, 
és árnyaltabb módon foglalta össze a korábbi külpolitikai nyilatkozatait, ám még a 
néhány kérdésben eltolódott hangsúlyok ellenére sem derült ki világosan, hogy az 
Amerikai Egyesült Államoknak milyen szerepet szán a nemzetközi rendszerben.

http://www.politico.com/story/2016/04/donald-trump-foreign-policy-speech-reaction-222544

