
KKI 

KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

Merre tovább, Mexikó,
avagy
mi várható AMLO elnökségétől?

KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

4:1  

KKI 



KKI 4:1
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2018

Szerkesztő:
Nagy Sándor Gyula – Külügyi és Külgazdasági Intézet

Kovács Attila Miklós – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Mexikóváros

Medveczky Iván – Magyarország mexikóvárosi nagykövete
Nagy Sándor Gyula – Külügyi és Külgazdasági Intézet

Varga-Koritár Pál – jószolgálati nagykövet, EU–LAC Alapítvány

Szöveggondozás és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

Fotó:
Wikipedia Commons

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Reuni%C3%B3n_
Pe%C3%B1a_Nieto-L%C3%B3pez_Obrador_en_Palacio_Nacional_4.jpg 

A sorozatban eddig megjelent kiadványok
2018/11. Hogyan hathat a Trump-adminisztráció és Európa konfliktusa a 

NATO jövőjére?
2018/10. What Role Do the External Actors (Russia, China, Turkey, and the 

European Union) Play in the Western Balkans?
2018/9. Why Does the Assad Regime Use Chemical Weapons in the Syrian 

Civil War?
2018/8. Mi állhat a 2018. májusi romániai politikai válság hátterében?

2018/7. Mi várható Kubában az új elnök megválasztását követően?
Régebbi számaink elérhetőek a KKI honlapján.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Reuni%C3%B3n_Pe%C3%B1a_Nieto-L%C3%B3pez_Obrador_en_Palacio_Nacional_4.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Reuni%C3%B3n_Pe%C3%B1a_Nieto-L%C3%B3pez_Obrador_en_Palacio_Nacional_4.jpg
http://kki.hu/assets/upload/11_KKI_4_1_NATO_20180711.pdf
http://kki.hu/assets/upload/11_KKI_4_1_NATO_20180711.pdf
http://kki.hu/assets/upload/10_KKI_4_1_WB_20180515.pdf
http://kki.hu/assets/upload/10_KKI_4_1_WB_20180515.pdf
http://kki.hu/assets/upload/09_KKI_4_1_SYR_20180514.pdf
http://kki.hu/assets/upload/09_KKI_4_1_SYR_20180514.pdf
http://kki.hu/assets/upload/08_KKI_4_1_ROU_20180509.pdf
http://kki.hu/assets/upload/07_KKI_4_1_CUB_20180503.pdf
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-4-1/6


KKI
4 :1

 2018/12 3

A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Merre tovább, 
Mexikó, avagy mi várható AMLO elnökségétől?”

Kovács AttilA MiKlós

Az eredmények ezúttal nem cáfoltak rá a várakozásokra: a közvélemény-
kutatások alapján hosszú hónapok óta a legesélyesebb jelölt, a hét évvel 
ezelőtt alapított Nemzeti Újjászületési Mozgalom (Movimiento Regeneración 

Nacional, MORENA) pártformáció élén álló Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
nyerte meg a 2018. július 1-jén tartott mexikói elnökválasztást.

A társadalmi egyenlőtlenség, a tíz éve meghirdetett drogellenes háború kudar-
ca, a gyenge közbiztonság, az országot – rövidebb megszakításokkal – évtizedek 
óta irányító Intézményes Forradalmi Párt (Partido Revolucionario Institucional, PRI) 
korrupciója összességében egyenesen vezetett az establishmentellenes retorikával 
operáló AMLO felemelkedéséhez. Habár saját tevékenységét a mexikói politikát do-
mináló pártokkal szembenállóként kívánja láttatni, AMLO már évtizedek óta hazája 
belpolitikájának egyik meghatározó szereplője. A mostani elnökválasztást megelő-
zően már kétszer is jelölték – különböző, egymásból kivált pártok –, de akkor még 
alul maradt a megmérettetésen.

Ma már széles körben osztott nézet Mexikóban, hogy 2006-ban csak választási 
csalással lehetett megakadályozni, hogy AMLO ragadja meg a hatalmat. A lépés 
oka a politikai-gazdasági elit azon félelme volt, hogy AMLO radikális társadalmi-
gazdasági átalakulást javasló programja a fennálló status quó haszonélvezőit 
kedvezőtlenebb helyzetbe hozná. Így a 2018-as választási kampány leggyakrabban 
hangoztatott AMLO-ellenes szlogenje is az volt, hogy a megválasztása és a prog-
ramja végrehajtása esetén az ország Venezuela sorsára jutna: gazdasági csődbe és 
társadalmi káoszba kerülne. Éppen ezért ismét felvetődött a választási csalás lehe-
tősége; pontosabban, hogy „engedik-e nyerni” AMLO-t. A szóhasználat is tükrözi, 
hogy a többségi népakarat demokratikus érvényre jutásának az esélye a mai napig 
is kérdéses Mexikóban. Mindezek ellenére a politikai intézményrendszer és kultúra 
jól vizsgázott az idei választásokon.

A gazdaság terén talán a legfontosabb várható változás, hogy nőni fog a mini-
málbér, amely jelenleg a latin-amerikai térség országai közül Mexikóban az egyik 
legalacsonyabb. A minimálbér növelése azonban a versenyképesség csökkenéséhez 
vezethet, s ennek kedvezőtlen hatásai lehetnek a külföldi működő tőke beáramlásá-
ra is. Ezt – kiegészülve az észak-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény (North 
American Free Trade Agreement, NAFTA) körüli bizonytalansággal – különösen a 
mexikói gazdaság gerincét jelentő autógyártás szenvedheti meg. Ugyanakkor a 
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lépés jelentős hatással lehet a szegényebb társadalmi réteg felzárkóztatására. Az 
új elnök célja ugyanis, hogy az elmúlt 2-3 évtizedben elért gazdasági eredmények 
hozadéka a társadalom szélesebb rétegei számára is elérhetők legyen.

A minimálbér növelése emellett várhatóan csökkentené az Amerikai Egyesült 
Államokra nehezedő migrációs nyomást, így Donald Trump amerikai elnök elképze-
léseivel is hasonlóságot mutat. A tervek szerint a nyugdíjak emelésére is sor kerül 
majd. A gazdasági élet szereplőinek AMLO-ról alkotott ítéletét jól tükrözi, hogy az 
előzetes riogatás ellenére a mexikói peso árfolyama az elnökválasztást követően is 
stabil maradt, sőt erősödött. Mindez mutatja, hogy a piacok már beárazták AMLO 
győzelmét.

AMLO ígéretei ellenére sem számítok arra, hogy leállítaná az olyan kulcsfon-
tosságú infrastrukturális beruházásokat, mint például a mexikóvárosi új repülőtér 
megépítése. Szintén nem gondolom, hogy a megkezdett energiapiaci liberalizációt, 
privatizációt – amelyben az egyesült államokbeli vállalatoknak is jelentős szerep 
juthat – leállítaná az új mexikói elnök.

A belpolitikában a két legfontosabb kihívás AMLO számára: a közbiztonság és a 
korrupció. Ami az előbbit illeti, kijelenthetjük, hogy a 10 éve meghirdetett drogellenes 
háború nem vezetett eredményre, sőt nyílt erőszakot szült az országban, s a drog-
leszámolások mellett mindennapossá vált újságírók, politikusok meggyilkolása is. 
López Obrador valószínűsíthetően új megközelítést alkalmaz majd: a béke jeleként 
és érdekében egyrészt deklarálni fogja a drogellenes háború végét, s a jövőben a 
katonaságot sem veti be a drogbandákkal szemben. Bizonyos könnyűdrogok legali-
zálására is sor kerülhet, emellett pedig amnesztiát kaphatnak a drogtermesztésben 
a szegénység miatt, a családfenntartás érdekében részt vevő vidéki földművesek. 
A szegénység felszámolását célzó lépések – minimálbér- és nyugdíjemelés – te-
hát közvetetten a kábítószer-probléma megoldásához is hozzájárulhatnak. A tartós 
béke megteremtéséhez azonban a fentiek mellett – e téren ne legyenek illúzióink – 
a meghatározó drogbandákkal való titkos háttér-megállapodásokra is szükség lesz.

A korrupció leküzdése érdekében a korábbi állami megbízások, közbeszerzések, 
kiemelt infrastrukturális beruházások felülvizsgálatát ígérte az új elnök. Az elszá-
moltatás jegyében a hatalomról leköszönő PRI néhány politikusát bíróság elé fogják 
állítani – ezt a lépést maga a MORENA szavazótábora is ki fogja kényszeríteni. Poli-
tikai nagyhalak azonban valószínűleg nem fognak ennek áldozatául esni: a mexikói 
politikai elit, a pártok világa túlságosan is zárt és egymással összefonódott. Ne fe-
ledjük: politikai pályafutását AMLO is a PRI-ben kezdte!

Az új elnök külpolitikájában a legmeghatározóbb az Egyesült Államokkal, azon 
belül is a Donald Trumppal kialakítandó viszony lesz. E tekintetben – legalábbis 
kommunikációs szinten – feszültségekre számítok. Noha lesznek olyan intézke-
dései AMLO-nak, amelyek Trump egyetértésével is bírnak – ilyen például a már 
említett minimálbér-emelés –, a két ország kapcsolatának a napirendjén számos 
érzékeny kérdés szerepel. Ilyen például a migráció, az USA-t és Mexikót elválasztó 
„fal” megépítése. Az új mexikói elnök már többször is világossá tette, hogy – Trump 
elvárásaival ellentétben – hazája semmilyen formában sem hajlandó a fal építésének 
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a finanszírozásához hozzájárulni. Emellett számos konfliktusos ügy szerepel a 
NAFTA újratárgyalási fordulóin is. A vitás pontok ellenére én leginkább a két elnök 
közötti „Twitter-háborúra” számítok: a másiknak történő üzengetéssel mindketten 
sikeresen tudják megszólítani a saját választóikat, vagy éppen elterelni a politikai 
és a médiafigyelmet más kérdésekről. Mindez Trumpnak lehet fontosabb: a 2020-
as elnökválasztási kampányhoz közeledve a Mexikó-ellenes szólamok ismételten 
hozzájárulhatnak a republikánus választók mozgósításához.

MedveczKy iván

A 2018. július 1-jén tartott mexikói választások több szempontból is rendha-
gyóak voltak. Egyrészt az ország történetében még sosem fordult elő, hogy 
ilyen nagy számú közhivatal sorsáról dönthettek egyszerre az állampolgárok. 

Az állami és a helyi közigazgatás szintjein összesen 18.299 (!) tisztség várt betöl-
tésre. Az ország elnökének a személye mellett 8 szövetségi állami kormányzóról, 
Mexikóváros főpolgármesteréről, 128 szenátusi és 500 képviselőházi küldöttről, 16 
polgármesterről, 1.596 önkormányzatiképviselő-testületi helyről, valamint szak-
szervezeti vezetőkről, városi tanácsnokokról, megyei képviselőkről szavazhattak a 
mexikóiak.

Másrészt rég nem látott ideológiai különbség volt a – biztos bukásra számí-
tó – kormánypárt és a választások nagy esélyese között, így a teljes közvélemény 
az ország gyökeres változásának a reményében vagy attól félve várta a szavazás 
napját.

Végül pedig azért, mert Mexikó viszonya közel 160 éve nem volt olyan feszült 
és ellenséges a belső és külső állapotát oly mélyen meghatározó USA-val, mint 
napjainkban. Az északi szomszéd minden rezdülésére nagyon érzékenyen reagál a 
mexikói gazdaság, a politika, a társadalom és a peso is. A NAFTA továbbélésének 
kétségei miatt elmérgesedett viszony gazdasági bizonytalanságot szül, a hazauta-
lások veszélyeztetésén és a migráció korlátozására tett lépéseken keresztül milliók 
mindennapi életét befolyásolja, Donald Trump Mexikó-ellenes hangvétele következ-
tében pedig az egekbe nőtt a patriotizmus, a nemzeti önérzet. Nem hiába mondta 
Porfirio Díaz (Mexikó leghosszabb ideig szolgáló elnöke) annak idején, hogy „sze-
gény Mexikó, oly távol Istentől, és oly közel az Egyesült Államokhoz”.

A választásokat a közigazgatás minden szintjén AMLO, illetve az általa gründolt 
MORENA nyerte, elsöprő sikerrel. Az eredmény több egy egyszerű kormányváltás-
nál; annál mélyebb belpolitikai és társadalmi változások irányába mutat. Az okokat 
és az új belpolitikai szcenáriót három oldalról kísérlem meg röviden körbejárni.

A MORENA győzelmének titka: a PRI gyökereihez történő visszatérés. A mexi-
kói demokrácia megközelítőleg 80 éves történetében meghatározó szerepet játszó, 
2012–2018 közötti vezető ereje, a PRI a 2010-es évekre éppen azt az esszenciáját 
veszítette el, amely életre hívta. A forradalom ideológiai örököseként az elesettek 
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és a nélkülözők pártfogója, a kizsákmányoló nagytőke elleni harcostárs, a nemzeti 
öntudat összekovácsolója volt a közelmúltig. Ezzel szemben a jelenlegi PRI (a töb-
bi „hagyományos” politikai formációval, a Nemzeti Akció Pártjával [Partido Acción 
Nacional, PAN] és a Demokratikus Forradalom Pártjával [Partido Revolucionario 
Democratical, PRD] együtt) ezt az ideológiát feláldozta a neoliberalizmus oltárán, 
magára hagyva az oltalomra vágyókat. A lakosság közel fele az európai sztender-
deknél jóval alacsonyabb szinten, az itteni szegénységi küszöb alatt él, a politikai és 
gazdasági elit kiváltságai elérhetetlenek a nagy tömegek számára, miközben a tár-
sadalom vezető rétegének egy része végtelen cinizmussal tekint a mindent átszövő 
és a kizárólag az ő érdekeiket szolgáló korrupcióra. Az e helyzet megváltoztatása 
iránti igényre érzett rá remek politikai érzékkel AMLO, s tulajdonképpen nem csinált 
mást, mint MORENA néven újraalapította a PRI-t.

Mivel a teljes politikai elit lejáratta már magát, a 2018-as választáson a lakosság 
inkább valami ellen, mintsem valami mellett szavazott. Megdöbbentő a MORENA-ra 
és a többi pártra leadott szavazatok közti különbség: az előbbire többen szavaztak, 
mint az összes többire együttesen. Ez pedig nem értelmezhető másként, mint azok 
elmúlt évekbeli teljesítményének az értékeléseként és a további politikai szerepvál-
lalásuknak a társadalom jelentős része által történő teljes elutasításaként. Fontos 
kiemelni, hogy a MORENA egy viszonylag új párt, amely 2011-ben, civil szerve-
zetként alakult meg, AMLO 2012-es elnöki kandidálása támogatásának a céljával. 
Formálisan csak 2014-ben vált politikai párttá, így tagjainak és szimpatizánsainak 
nem volt alkalmuk arra, hogy részt vegyenek akár a közelmúlt politikai döntéshoza-
talaiban, akár a hatalom gyakorlásában vagy annak a megosztásában.

Az idei választáson AMLO volt a leghitelesebb jelölt és a MORENA a leghitele-
sebb párt. A kampányban minden induló a társadalmi különbségek csökkentését, 
a korrupció felszámolását és a bűnözés megfékezését ígérte. Azonban mindezt 
csak AMLO-nak és a MORENA-nak hitték el a választók – nem alaptalanul. AMLO 
a politikusi karrierje kezdetétől nyíltan és konzekvensen baloldali érzelmű; a pályája 
elején az őslakos indiánok jogaival és a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozott. 
A PRI-ből annak középre tolódása miatt távozott, s a PRD-ből is ideológiai okok-
ból lépett ki – bár a politikai ellenfelei mindkét pártváltását összefüggésbe hozzák 
a személyes ambícióival. Már-már legendásan szerényen él, sosem látni fényűző 
gálaesteken vagy luxuséttermekben, még bankkártyája sincs. 2005 után, amikor 
a 2006-os elnökjelölti indulása miatt lemondott a mexikóvárosi főpolgármesteri 
posztról, kiszorult a kormányzati/közigazgatási döntéshozói és végrehajtói körből, 
így a nevéhez nem fűződnek sem korrupciógyanús, sem szakmailag elhibázottnak 
vélt ügyek. Ugyanez igaz a stábjára is: nagyrészük a körön kívül volt eddig, sokuk 
civil szakértő, szakszervezeti vagy civil szervezeti vezető.

A 2018-as választásokat többen és több okból is történelminek nevezték: át-
rendeződött a politikai erőtér. Az egyik ilyen szempont, hogy úgy tűnik, vége a 
PAN–PRI–PRD alkotta triumvirátus hegemóniájának és az azok farvizén szerve-
ződött szatelitpártok rendszerének. A MORENA elsöprő győzelme nemcsak egy új 
baloldal létrejöttét eredményezte, hanem az említett több évtizedes struktúra fel-
bomlását is magával vonta.



KKI
4 :1

 2018/12 7

AMLO-nak sikerült a társadalom minden rétegét megszólítania. Alap- és felső-
fokú végzettségűeket, vidékieket és városlakókat, fiatalokat és időseket. Több mint 
30 millióan szavaztak rá, ő pedig mélyreható reformokat ígért. S azt gondolom, hi-
hetünk neki, mert

• óriási felhatalmazást kapott a népétől a drasztikus lépések meghozatalára;
• rendelkezik a mindehhez szükséges politikai hatalommal;
• nem engedheti meg magának a tétlenséget, nem mutogathat másra a siker 

elmaradása esetén;
• elhisszük neki, hogy – mint mondta – „jó elnökként szeretne bevonulni a 

mexikói történelembe”.

Mexikó égető problémáira racionálisnak tűnő megoldásokkal keresi a választ. 
A közbiztonság aggasztó helyzete szerinte nem bűnügyi, hanem társadalompoli-
tikai probléma, így azt nem fegyverekkel, hanem esélyteremtéssel, oktatással, az 
elmaradott vidékek fejlesztésével, munkahelyek létrehozásával kívánja orvosolni. 
A társadalmi különbségeket a nyugdíjak és egyéb juttatások emelésével tervezi 
csökkenteni. Gazdaság- és pénzügypolitikáját illetően még több a kérdőjel, hiszen a 
növekvő szociális kiadásokat fedezni kell majd valamiből. Az eddig tett kijelentései 
és a vezető gazdasági szereplőkkel zajlott egyeztetései alapján úgy látszik, nem 
válnak valóra egyes elemzők korábbi, a „chávezi” baloldali fordulatot előrevetítő 
apokaliptikus jóslatai. Sőt. A mexikói gazdaság olyan szinten integrálódott a nem-
zetközi termelési hálózatokba, hogy azok nélkül az ország működőképessége és a 
meghirdetett szociális programok kerülnének veszélybe, így valószínűtlenül irracio-
nális lépés lenne AMLO részéről a gazdasági bezárkózás, a befektetők elzavarása, 
az „aranytojást tojó tyúk levágása”. Helyette várhatóan folytatódik majd a pragmati-
kus érdekérvényesítés, a befektetők vonzása és a munkahelyteremtés.

Összességében egy, a gazdasági potenciál maximális kihasználására törekvő, 
de nagyfokú szociális érzékenységet mutató, a társadalom széles rétegeivel (gaz-
dasági szereplők, civil szervezetek, érdekképviseleti szervek stb.) együttműködő 
kormányzati munkára számíthatunk, amelyben a kormány továbbra is nyitott ma-
rad a külvilággal való kapcsolatépítés iránt, s valóban belekezd a beígért mélyreható 
reformok megvalósításába. Hogy sikerrel végig is viszi-e majd őket, az a gazdaság 
teljesítőképességétől függ csupán.

nAgy sándor gyulA

AMLO elsöprő győzelme olyan felhatalmazást jelent személy szerint neki, de 
pártja, a MORENA számára is, amivel élnie kell, ha tényleges, mélyreható 
változásokat akar megvalósítani, és ki akarja vezetni Mexikót a jelenlegi hely-

zetből. Azok a legnagyobb kiívások, amelyekkel véleményem szerint szembesülnie 
kell, több szálon összefüggnek egymással, így nem lehet azokat elkülönítve kezelni.
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 Ezek közé tartozik:
• a (regionális és társadalmi rétegek szerint másféle és eltérő mélységű) sze-

génység;
• a drogtermesztés és -kereskedelem;
• a közbiztonság problémái (a világ 10 legveszélyesebb városából öt Mexikó-

ban található);
• a korrupció (a Transparency International listáján a 176 vizsgált országból 

a 123., a térségben csak Guatemala, Nicaragua, Haiti és Venezuela ért el 
rosszabb helyezést);

• a munkahelyteremtés (az OECD-tagok közül a második legrosszabb a lakos-
ság aktivitási rátája: a munkaképes korú emberek 63 százaléka van jelen a 
munkaerőpiacon) és a hozzá kapcsolódó oktatási színvonal fejlesztésének 
a nehézségei (Mexikó a PISA-teszteken sereghajtó, több más latin-amerikai 
állammal karöltve);

• az Egyesült Államokkal való kapcsolatok romlása a határvédelem terén 
(falépítés és annak finanszírozása, migráció, ember- és drogcsempészet, 
a NAFTA jövője), miközben az ország gazdasága szinte teljes egészében 
az amerikaitól függ (a mexikói export 80, az import 50 százaléka az USA-
val zajlik), míg annak Mexikó csak a negyedik legfontosabb kereskedelmi 
partnere.

AMLO a megválasztását követően fél órán keresztül beszélt telefonon Donald 
Trump amerikai elnökkel, amelyen szóba került egy „potenciális átfogó fejlesztési 
terv”, amelynek keretében munkahelyeket teremtenének, növelnék a közbiztonsá-
got, és ezzel csökkentenék a migrációt. Egy ilyen fejlesztési tervvel talán átfogó 
módon lehetne – először csak egyes mexikói szövetségi államokban megpróbálva – 
megoldást nyújtani azokra az égető problémákra, amelyek miatt a mexikóiak milliói 
akarnak elvándorolni a szülőföldjükről. De ez lenne a lehető legjobb megoldás a két 
ország kapcsolatának a rendezése felé vezető úton is – bár lehet, hogy ez túlzottan 
naiv és jóhiszemű várakozás a részemről.

Véleményem szerint e fejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása lesz mind 
az amerikai–mexikói kapcsolatok, mind AMLO sikerének a kulcsa, még akkor is, 
ha többször hallunk kardcsörtetést a két ország határán építendő fal kapcsán. Ha 
fel tudják számolni a drogbandák egy részét, enyhíteni tudják a mélyszegénységet, 
és megfelelő oktatási színvonal mellett minőségi munkahelyeket tudnak teremteni, 
akkor a lakosság nem lesz kilátástalan helyzetben az érintett térségekben, és nem 
akarja majd tömegesen elhagyni a hazáját (elsősorban az USA felé véve az irányt), 
mint most. Ez legalább annyira érdeke Mexikónak, mint az Egyesült Államoknak. 
Ha ezt felismerné Trump, és partner lenne a program elindításában és fenntartható 
finanszírozásában, az már önmagában is siker lenne.
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vArgA-Koritár Pál

A mexikói elnökválasztás jelöltjei a kampányuk során viszonylag kevés figyel-
met szenteltek a külpolitikai kérdéseknek. Az is tény, hogy az ország helyzete 
e szempontból meglehetősen determinált, kicsi a mozgástere, és a fő prob-

lémát Trump amerikai elnök politikája okozza. Ennek a feloldása nem könnyű, és 
valamennyi pártnak kevés alternatívára ad lehetőséget.

Az eddig megjelent nyilatkozatokból, előzetes programokból az alábbi irányvo-
nalak rajzolódnak ki:

• Az új kormány külpolitikája a be nem avatkozás, a népek önrendelkezési jo-
gának a tiszteletben tartása és az esetleges konfliktusok békés úton való 
rendezésének az elvén fog nyugodni.

• Az USA-val való kapcsolatok ügye változatlanul az ország külpolitikájának 
a sarkköve marad. A felelősségteljes és a jószomszédi viszonyra törekvő új 
párbeszéd homlokterében a mexikóiak érdekeinek a védelme a két ország 
közötti együttműködés további erősítésének a szándékával párosul. Mexikó 
ezzel együtt elutasít majd minden olyan állásfoglalást, amely sérti a nem-
zeti méltóságát és a mexikói nép szuverenitását. A konzulátusok nagyobb 
pénzügyi és személyi támogatást fognak kapni az érdekvédelmi feladatok el-
látásához. A biztonságpolitika erősítése Mexikó számára is fontos, de világos 
és átlátható szabályokra van szükség annak gyakorlati megvalósításához. 
Július 13-án látogatott Mexikóba Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, s 
„őszinte és szívélyes” megbeszélést folytatott a megválasztott elnökkel.

• A NAFTA újratárgyalása folytatódik. AMLO eddigi nyilatkozatai azt érzékelte-
tik, hogy alapvetően egyetért elődje stratégiájával. A szakértői figyelemmel 
fogják kísérni a fejleményeket, és várhatóan a mexikói érdekeket érvényesítve 
folytatják majd a tárgyalásokat a lezárásig. (Ezzel kapcsolatban a legfonto-
sabb körülmény persze az, hogy mi Trump konkrét szándéka a NAFTA-val.)

• Latin-Amerikával és a karibi térséggel (Latin America and the Carribean, 
LAC) fejleszteni kívánja az együttműködést, s nemcsak gazdasági téren, de 
a térség nyelvi-kulturális közösségét is erősíteni szeretné. Kiemelt figyel-
met fog fordítani a közép-amerikai országokra, elsősorban Guatemalára 
és Salvadorra. Egyetért a Csendes-óceáni Szövetség (Alianza del Pacífico, 
AdP) országai közötti együttműködés elmélyítésével. (A még hivatalban lévő 
Enrique Peña Nieto elnök meghívta AMLO-t, hogy vegyen részt az AdP július 
24-én, Puerto Vallartában rendezendő csúcstalálkozóján.)

• Európával az elvek és értékek mentén formálódó, egyenrangú kapcsolatok 
kialakítására törekszik. Az Európai Unióval a küszöbönálló, új globális meg-
állapodás alapján az együttműködés adottságainak a jobb kihasználására 
számít. Tervei szerint minden egyes tagország esetében azonosítani fogják 
a konkrét lehetőségeket. Az EU-n belül Németország, Franciaország és Spa-
nyolország, azon kívül pedig Oroszország élvez majd prioritást.
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• Ázsiában elsősorban Kínával, Japánnal és Indiával kívánja fejleszteni a kap-
csolatait. Mexikó tagja lesz az Ázsiai Fejlesztési és Infrastrukturális Banknak 
(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), ezzel közelebb fog kerülni a tér-
ség országaihoz.

• Új típusú (de nem részletezett) együttműködést szeretne kialakítani Indo-
néziával, Törökországgal, Dél-Koreával, a Dél-Afrikai Köztársasággal és 
Nigériával.

• Az ország támogatni fogja a közel-keleti békét és párbeszédet előmozdító 
nemzetközi erőfeszítéseket.

• A multilaterális diplomácia terén a következők várhatók:
- fő figyelme az Agenda 2030 céljainak a megvalósítására irányul;
- fenntartja az ENSZ BT 2020–2021 időszakra szóló nem állandó tagsá-

gára vonatkozó jelöltségét;
- továbbra is részt vesz az ENSZ békefenntartó műveleteiben;
- az emberi jogok érvényesítése a külpolitikája alapköve marad;
- a klímaváltozás ügyében fenntartja a párizsi egyezmény végrehajtására 

vonatkozó politikai elkötelezettségét;
- a migrációt önmagában nem tartja problémának, szerinte az nem krimi-

nalizálható, de egyetért a keretek közé szorításának a szükségességével.

AMLO már megnevezte a külügyi tárca várományosát; a tisztséget Marcelo 
Ebrard, a korábbi mexikóvárosi főpolgármester fogja ellátni, aki mostantól részt 
vesz a külpolitikai stratégia konkrétabb kidolgozásában és a kormányzati munka 
fokozatos átvételében.

Mint látható, komoly változások nem várhatók az ország külkapcsolataiban, mi-
vel az említett elemek szerepeltek Peña Nieto programjában és gyakorlatában is. 
A legfontosabb kérdés továbbra is az lesz, hogyan alakulnak Mexikó kapcsolatai az 
Egyesült Államokkal.


