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UKIP. Hogyan kell értelmezni a radikális    
jobboldali párt felemelkedését?
Kaszap Márton

Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (United Kingdom Independence Party, 
UKIP [ejtsd: jukip]) a hagyományos brit pártrendszer talán legnagyobb megle-
petése. A westminsteri pártrendszer ugyanis arról ismert, hogy Európában a 

legrégibb és egyben legstabilabb. Ezt jórészt annak köszönheti, hogy a többi európai 
országéhoz képest a brit pártrendszer jóval zártabb.1 Tehát új párt csak nagyon nehezen 
tud belépni a versenybe. Mégis, a hagyományos három párt mellett (Konzervatív Párt, 
Munkáspárt, Liberális Demokraták) megjelent negyedikként a UKIP. Márpedig ez azt 
kérdőjelezi meg, hogy tényleg olyan zárt és stabil lenne a brit pártrendszer.

A UKIP, bár parlamenten kívüli párt, mégis jelentősen tudja befolyásolni a többiek 
versenyét. Ennek megértéséhez a tanulmány a következő szempontokat vizsgája meg: 
párttörténet, ideológia, brit pártverseny, szavazótábor, pártszervezet és pártvezetés. 
Mindezek alapján várhatóan sikerül kideríteni, hogy a UKIP felemelkedése milyen té-
nyezőknek köszönhető.

A UKIP története

A UKIP 1993-ban alakult meg, néhány euroszkeptikus politikus vezetésével. Két cso-
portot tekinthetünk elődjének: az 1988-ban létrejött Bruges Csoportot (Bruges Group) és 
az abból 1992-ben kivált Antiföderalista Ligát (Anti-Federalist League). Ez utóbbit Alan 
Sked liberális politikus hozta létre, mivel nem értett egyet a Bruges Csoport túlzottan 
erős konzervatív párti kötődésével. Egy évvel később, 1993-ban, az Antiföderalista Li-
gából jött létre és alakult párttá a UKIP. Legfőbb célkitűzésük a maastrichti szerződés 
ratifikálásának megakadályozása volt. Ez végül nem sikerült, így kiterjesztették prog-
ramjukat az Európai Unió szélesebb körű bírálatára.

Első választási szereplésük 1994-ben nem hozott sikert. A szavazatok mindössze 3,3 
százalékát szerezték meg, ami még egyetlen EP-mandátumhoz sem volt elegendő. De 
sikeres szereplés esetén se kívánták volna felvenni a mandátumaikat, mivel így akar-
ták bojkottálni az EU-t. Alan Sked pártvezető és a tagság közt később egyre több 
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konfliktus alakult ki. Ez 1997-ben odáig fajult, hogy a három legnagyobb vetélytársát 
(Nigel Farage, David Lott és Michael Holmes) Sked kizárta a pártból. Nem sokkal ké-
sőbb azonban jogorvoslat miatt vissza kellett vennie őket. Azt követően pedig pénz-
ügyi visszaélés miatt már őt zárták ki.

A UKIP Alan Sked távozása után új stratégiát hirdetett meg: ha a következő EP-
választásokon mandátumhoz jutnának, akkor felvennék azokat. A párt korábbi állás-
pontja és az ekkor meghozott döntésük közti ellentétet azzal a magyarázattal oldották 
fel, hogy a nemes célok eléréséhez kénytelenek felhasználni a gonosz pénzét is: 
„We are taking the Devil’s money to do God’s work”.2 Az 1999-es EP-választáson ráadásul 
új választási rendszer lépett érvénybe Nagy-Britanniában: a korábbi többségi rendszert 
(first-past-the-post) felváltotta az arányos (proportional) választás. Ez pedig a kis pártok-
nak kedvezett jobban. A UKIP új stratégiája és a megváltozott választási feltételek oda 
vezettek, hogy az EP-választásokon a UKIP 7 százalékot ért el, és három európai parla-
menti képviselőt (MEP) küldhetett. A UKIP fennállása során először jutott mandátum-
hoz – igaz, nem hazájukban, hanem az Európai Parlamentben.

Az igazi áttörés azonban öt évvel később, a 2004-es EP-választásokon következett 
be. Akkor a szavazatok 16,2 százalékát kapták meg, ami 12 EP-képviselői helyhez volt 
elegendő. A sikerben döntő szerepet játszott új politikusuk, Robert Kilroy-Silk. A koráb-
bi munkáspárti képviselő ugyanis nagyon népszerű brit televíziós műsorvezető volt. 
Nem sokkal később – részben a győzelemtől megittasulva – azonban önálló útra tért. 
Hamarosan már a UKIP pártvezetését is magáénak követelte, de a pártelnöki választá-
son alul maradt. Végül 2005-ben elhagyta a pártot.

A belső megosztottság hatására 2005-ben a parlamenti választásokon a UKIP ismét 
nagyon rosszul teljesített (2,2 százalék). A kudarc után, 2006-tól Nigel Farage4* vette 
át a párt irányítását, akinek a legfőbb célkitűzése a UKIP mainstream irányába történő 
elmozdítása volt. Az új stratégiával 2009-ben ismét nagy sikert arattak: 17 százalékot és 
13 EP-képviselőt szereztek. Farage ezután lemondott, hogy jobban tudjon koncentrálni 
az EP-képviselői munkájára, de 2010-ben ismét visszatért, és azóta is ő vezeti a pártot.

Egy témájú párt vagy sem?

A UKIP-ot gyakran illetik azzal a váddal, hogy csak egy témával rendelkezik: ki-
lépni az EU-ból. Ugyanakkor a párt ezt a vádat elutasítja, és azt állítja, hogy az 
EU-n kívül is vannak témái. Ennek eldöntésére a következőkben megnézzük a leg-
utóbbi három választás (a 2010-es parlamenti, a 2013–14-es önkormányzati és a 

*  Nigel Farage vezetéknevét sokszor fogjuk használni, és fontos a kiejtést tisztázni. Ez nemcsak a 
külföldieknek okoz gondot, hanem még a briteknek is. Kétféleképpen lehet ejteni: [Ferödzs] vagy 
[Förázs]. Farage inkább az utóbbit használja, de az elsőt is elfogadja. Bővebben: YouTube (2010): 
Farage vs Paxman, Newsnight (UKIP webmaster’s channel), 18 April 2010.



132 Külügyi Szemle

Kaszap Márton

2014-es EP-választások) során meghirdetett programjaikat (manifesto). Ezekben a követ-
kező célkitűzéseket fogalmazták meg:3

Legfontosabb cél:
• kilépni az EU-ból.
A bevándorláshoz köthető programok:
• a bevándorlás korlátozása („Britain is full.”);
• a rendőrség létszámának növelése;
• a büntetési tételek szigorítása;
• az önvédelemhez való jog (a fegyvertartás feltételeinek enyhítése);
• a külföldi bűnözők visszaszállítása hazájukba;
• a jóléti és egészségügyi turizmus (benefit & health tourism) felszámolása.
A demokrácia reformja:
• a politikai korrektség (political correctness, PC) felszámolása;
• az igazság kimondása (szókimondás);
• több népszavazást (bármilyen kérdésről);
• autonóm pártszervezet kialakítása (nincs ún. „party line”).
Kisebb állami szerepvállalás:
• minimális állam;
• libertariánus gazdaságpolitika;
• adócsökkentés (társasági, személyi, önkormányzati);
• decentralizáció, szubszidiaritás, önkormányzatok erősítése;
• bürokrácia csökkentése;
• a józan ész politikája;
• a felesleges állami ingatlanok privatizálása;
• állami lakástámogatás;
• az oktatás javítása (grammar schools bevezetése).
A brit külföldi szerepvállalás:
• a brit hadsereg fejlesztése;
• a brit külföldi segélyezés (foreign aid) csökkentése;
• a brit külföldi háborús szerepvállalás (pl. Afganisztán, Szíria) felfüggesztése.
Környezetvédelem és energiapolitika:
• a természeti örökség (tájak, parkok, zöldövezetek) védelme;
• a szélerőművek, napkollektorok korlátozása;
• a megújuló energiaforrások visszaszorítása;
• az atomenergia támogatása;
• a globális felmelegedés „demisztifikálása”. (Értsd: „Nincs is olyan nagy baj.”)
Közlekedés:
• a költséges gyorsvasutak építésének (HS2-vonal) leállítása;
• ingyenes parkolás a kistelepülések központjában;
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• az autópályadíjak eltörlése (kivétel a külföldi kamionoknak).
Társadalmi értékek:
• a melegházasság elutasítása;
• a zsidó-keresztény gyökerek hangsúlyozása (az iszlámmal szemben);
• a Szent György-nap (Anglia védőszentje) bevezetése;
• a brit öntudat (Britishness) erősítése, amely minden britet befogad (angolokat, 

skótokat, walesieket és még a volt gyarmatokról származó briteket is)

E programokból megállapítható, hogy a UKIP radikális jobboldali párt. Azért jobb-
oldali, mert ideológiáját tekintve alapvetően konzervatív. Például fontos a brit nemzeti 
öntudat erősítése, a multikulturalizmus elutasítása, a kereszténység hangsúlyozása és 
a hagyományos értékek tisztelete. Ráadásul a gazdaságpolitikája is konzervatív, a mi-
nimális állam, az adócsökkentés, a decentralizáció, és bürokrácia csökkentése miatt.

Ugyanakkor azt már nehezebb eldönteni, hogy radikális vagy szélsőjobboldali párt-e. 
Anélkül, hogy komolyabb definíciós vitába mennénk, a UKIP-ot inkább radikális pártnak 
érdemes tekinteni, mivel elfogadja a demokratikus kereteket, és nem próbálja azokat 
meghaladni. Szélsőjobboldali akkor lenne, ha szakítana a demokratikus jogállamiság-
gal – ám ez a kritérium a párt esetében nem áll fenn. Hozzá kell tenni azonban, hogy a 
brit közvéleményben ez a vita máig nem eldöntött.4 Különösen azért nem, mert eltérő 
következtetésekre lehet jutni a párt programja és a politikusok nyilatkozatai alapján. 
Míg a programban inkább mérsékelt és radikális elemek találhatók, addig a retorika he-
lyenként átcsúszik a szélsőségesség kategóriájába. Utóbbit jól illusztrálják a 2014-es EP-
választások románokat és bolgárokat sértő plakátjai. Ugyanakkor nem lehet azt állítani, 
hogy a UKIP egyértelműen rasszista párt volna. Nigel Farage pártvezető ugyanis kife-
jezetten nagy hangsúlyt fordít arra, hogy a UKIP mainstream párt képét mutassa. Ennek 
érdekében például afrikai és indiai származású UKIP politikusok is vannak közöttük.5 
Az alacsonyabb beosztású politikusok viszont gyakran szélsőséges vagy rasszista ki-
jelentéseket tesznek, amelyeket aztán a pártvezetésnek később vissza kell utasíta-
nia.6 A szélsőségesség vádja ezért sokszor megáll, de érdemesebb mégis radikálisnak 
tekinteni a pártot, mivel az erőfeszítések inkább ebbe az irányba mutatnak. Ráadásul, 
félrevezető volna a UKIP-ot egy kategóriában emlegetni a többi brit vagy angol szélső-
jobboldali párttal. Náluk ugyanis jóval mérsékeltebb. Sőt, a többi szélsőjobboldali párt 
se feltétlen nézné jó szemmel, ha egy csoportba sorolnák a UKIP-pal, amely számukra 
túlságosan „mérsékelt” és megalkuvó.

A UKIP programjából az is kiderül, hogy a legtöbb célkitűzése továbbra is az EU-
hoz köthető.7 Nem lehet azonban azt sem állítani, hogy egytémájú (single issue) párt 
lenne. Több olyan témát is képviselnek, amelyek az EU-tól függetlenül is értelmez-
hetők. Például: adócsökkentés, minimális állam, népszavazások, a politikai korrektség 
felszámolása, a háborús szerepvállalás megszüntetése, atomerőművek építése, a Szent 
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György-nap bevezetése, stb. Ha ezeket mind figyelembe vesszük, akkor a UKIP-ot már 
nem tekinthetjük tisztán egytémájú pártnak. Valóban elmozdulás történt a mainstream 
irányába, még akkor is, ha továbbra is az uniós téma dominál. Ezért érdemesebb azt 
mondani, hogy a UKIP többtémájú párt (multi-issue party), de továbbra is egyfókuszú (leg-
inkább az EU-ra koncentrál). Ezzel a meghatározással elfogadjuk a többtémájú párt mi-
voltát, mégsem állítjuk azt, hogy ugyanolyan többtémájú párt lenne, mint a jóval széle-
sebb programú brit Konzervatív Párt, a Munkáspárt vagy akár a Liberális Demokraták.

Miért okoz gondot egy parlamenten kívüli párt?

A UKIP a brit választási rendszer többségi jellege miatt eddig nem tudott bejutni az al-
sóházba. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, országosan több mint 20 százalékos támogatott-
sággal kell rendelkezniük. Csak ekkor van rá nagyobb esélyük, hogy az egyéni válasz-
tókerületekben is tömegesen győzzenek.8 Addig viszont parlamenten kívüli pártként 
kell politizálniuk.

De miért okoz problémát egy parlamenten kívüli párt? Ha úgysincs bent a brit tör-
vényhozásban, miért annyira fontos odafigyelni rá? És a brit Konzervatív Párt miért lát 
bennük vetélytársat?

A válasz legfőképp a jobboldali szavazatok megosztásában rejlik. A UKIP ugyanis 
ahhoz kevés, hogy bejusson a parlamentbe, de ahhoz elég erős, hogy másokat megaka-
dályozzon a győzelemben. („UKIP’s real threat rests in stealing votes at General Elections 
rather than posing an actual threat to any one seat.”)9 Ha szoros eredmények alakulnak 
ki néhány választókerületben, akkor a UKIP-ra leadott szavazatok akár döntőek is le-
hetnek. Hiába van sokkal nagyobb támogatottsága a brit Konzervatív Pártnak, ha a 
UKIP-ra leadott kevés szavazat is elég ahhoz, hogy a szoros versenyben elveszítsék a 
választásokat a Munkáspárttal vagy a Liberális Demokratákkal szemben. Mivel a brit 
pártrendszerben hagyományosan két nagy párt versenyez, gyakran szinte azonos 
mennyiségű szavazatot kapnak, így néhány voks is döntő lehet. Ráadásul, ha a UKIP 
már nem is számít olyan kicsi pártnak, akkor ez a befolyásoló szerepe egyre növek-
szik. Michael Fabricant konzervatív politikus 2012-ben egy elemzésében összegyűjtötte 
azokat a választókerületeket, ahol a legélesebb volt a verseny a Konzervatív Párt és a 
baloldali pártok között, és arra a következtetésre jutott, hogy sokszor a UKIP-ra leadott 
szavazatok miatt nem tudtak győzni a konzervatívok.10
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1. táblázat
A 2010-es parlamenti választások eredménye néhány szoros választókörzetben

Választókerület Győztes párt
Győztes 
szavazat 

(db)

Konzervatív 
szavazat 

(db)

Különbség 
(db)

UKIP-
szavazat 

(db)

1 Bolton West Munkáspárt 18 329 18 235      94 1 901
2 Derby North Munkáspárt 14 896 14 283    613    829
3 Derbyshire NE Munkáspárt 17 948 15 503 2 445 2 636
4 Mid & Poole N Lib. Dem. 21 100 20 831    269 2 109
5 Dudley North Munkáspárt 14 923 14 274    649 3 267
6 Great Grimsby Munkáspárt 10 777 10 063    714 2 043
7 Hampstead & Kilburn Munkáspárt 17 332 17 290      42    408
8 Middlesbrough South Munkáspárt 18 138 16 461 1 677 1 881
9 Morley Munkáspárt 18 365 17 264 1 101 1 506
10 Newcastle-Under-Lyme Munkáspárt 16 393 14 841 1 552 3 491
11 Plymouth Moor View Munkáspárt 15 433 13 845 1 588 3 188
12 Solihull Lib. Dem. 23 635 23 460    175 1 200
13 Somerton & Frome Lib. Dem. 28 793 26 976 1 817 1 932
14 Southampton Itchen Munkáspárt 16 326 16 134    192 1 928
15 St Austell & Newquay Lib. Dem. 20 189 18 877 1 312 1 757
16 St Ives Lib. Dem. 19 619 17 900 1 719 2 560
17 Telford Munkáspárt 15 977 14 996    981 2 428
18 Walsall North Munkáspárt 13 385 12 395    990 1 737
19 Walsall South Munkáspárt 16 211 14 456 1 755 3 449
20 Wells Lib. Dem. 24 560 23 760    800 1 711
21 Wirral South Munkáspárt 16 276 15 745    531 1 274

Forrás: Michael Fabricant: „The Pact? The Conservative Party, UKIP and the EU. A Discussion Paper”. 
The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9702353/Senior-Tory-Michael-Fabricant-
calls-for-pact-with-Ukip.html. Letöltés ideje: 2014. május 6.

A táblázatból látható, hogy legalább 21 olyan választókerület – és egyben alsóházi 
mandátum – volt, ahol a konzervatívok a UKIP-ra leadott szavazatok miatt veszítettek. 
Tekintettel arra, hogy 2010-ben a Konzervatív Párt abszolút parlamenti többségéhez 
még 20 képviselő kellett volna, elképzelhető, hogy a UKIP kevésbé jó szereplése esetén 
a konzervatívoknak meglett volna az abszolút többségük. Így viszont kénytelenek vol-
tak koalícióra lépni a Liberális Demokratákkal. A meglehetősen kevés, 3,1 százalékos 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9702353/Senior-Tory-Michael-Fabricant-calls-for-pact-with-Ukip.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9702353/Senior-Tory-Michael-Fabricant-calls-for-pact-with-Ukip.html
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UKIP-os eredmény is elég volt ahhoz, hogy 2010-ben a mérleg nyelvének szerepét játsz-
szák el (kingmaker), és végső soron befolyásolják a választás kimenetelét. A UKIP ezért 
hiába parlamenten kívüli párt, mégis bele tud szólni a nagyok versenyébe.

Bár a UKIP jobboldali pártként főleg a brit Konzervatív Párt számára okozhat kihí-
vást, a 2014-es EP-választások megmutatták, hogy a baloldali pártoknak is egyre inkább 
veszélyt jelenthet. A Munkáspárt ugyanis nem volt képes kihasználni a konzervatívok 
visszaesését az EP választásokon, helyette inkább a UKIP profitált belőle. Továbbá a 
Liberális Demokraták is aggódhatnak, mivel a hagyományos protest párt pozíciójukat 
egyre inkább átveszi a UKIP. A két nagy párttal szemben már nem a liberálisok, ha-
nem a radikális jobboldaliak kínálnak alternatívát. Ezért – a konzervatívokon kívül – a 
baloldali pártok is könnyen abba a helyzetbe kerülhetnek, mint amit a fenti táblázat is 
bemutatott.

A UKIP és a Konzervatív Párt

A UKIP megjelenése, mint láthattuk, a brit Konzervatív Pártnak okozhatja a legtöbb 
problémát. A brit pártrendszer történetében példátlan, hogy a régi és patinás Konzer-
vatív Pártnak jobboldali kihívója legyen. Ezért a konzervatívok számára is teljesen új 
helyzet állt elő.

A két párt közti rivalizálás elméleti hátterét a mainstream-niche [ejtsd: nis] megköze-
lítés adja. Niche pártnak azt a csoportot lehet tekinteni, amely talál egy olyan politikai 
témát, amelyet korábban más nem képviselt, és azt ő vezeti be először (pl. bevándorlás). 
Ezzel szemben mainstream párt az, amelyik viszonylag több és hagyományos témát kép-
visel. Vegyük észre, hogy jelentős összefüggés van az egy téma és a niche párt, valamint 
a több téma és a mainstream párt között. A niche párt programja mégsem szűkíthető le 
egyetlen témára. Akár két-három témát is képviselhetnek (euroszkepticizmus, elitelle-
nesség, bevándorlásellenesség), mégis túlzás volna ezért többtémájú mainstream párt-
nak nevezni. Az igazi különbség nem a témák számában, hanem azok fontosságában 
(salience) rejlik. A niche párt ugyanis valóban csak néhány témára koncentrál, de azokra 
nagy hangsúlyt fektet (high salience). Ezzel szemben a mainstream párt, amely párhuza-
mosan sok témát kezel, nem hangsúlyoz túl közülük egyet sem, hanem közel azonos 
szinten kezeli őket.

A mainstream–niche tipológiát Philip Lynch és Richard Whitaker a brit Konzervatív 
Párt és a UKIP rivalizálásának megértésére használta fel.11 Szerintük niche párt a UKIP, 
amely főként az euroszkepticizmusra, a bevándorlás- és elitellenességre koncentrál, 
míg mainstream párt a Konzervatív Párt, amely a hagyományos politikai témákat kép-
viseli. Azért fontos ez a beazonosítás, mert így jobban meg lehet érteni a jobboldali 
kihívásra adható válasz dilemmáit.
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A két szerző elemzésében Bonnie M. Meguid tipológiájára12 támaszkodva a követke-
ző három stratégiát különböztette meg:

1. Elutasító (dismissive): ebben az esetben a Konzervatív Párt a UKIP témafelvetésére 
nem reagál, mintha az nem is létezne. Így próbálja meg csökkenteni a téma fon-
tosságát (salience). De úgy is reagálhat, hogy lekezelőn bánik a párttal (disregard), 
amellyel nem is érdemes foglalkozni. (Pl. David Cameron 2006-ban úgy nyilat-
kozott a UKIP-ról, mint amely „bolondok, féleszűek és szalonrasszisták társasága” 
(fruitcakes, loonies and closet racists).13 A probléma az egész elutasító stratégiával 
az, hogy kizárólag akkor működik, ha ebben együttműködik vele a többi párt 
is. Ha viszont csak a Konzervatív Párt hallgat, de pl. a Munkáspárt reagál, akkor 
megbukik a stratégia, és a UKIP témája mégis bekerül a napirendbe.

2. Alkalmazkodó (accomdative): ekkor a Konzervatív Párt nem próbálja elhallgatni a 
témát, hanem kisajátítja azt a UKIP-tól (issue ownership). A téma fontosságát úgy 
csökkentik, hogy elveszik a niche párt legfontosabb programját – amelynek nép-
szerűségét köszönheti –, így az automatikusan visszaszorul. Erre a stratégiára 
példa lehet David Cameronnak az EU-tagságról szóló 2017-es népszavazási ter-
ve, amely eredetileg a UKIP témája volt.

3. Versengő (adversarial): végül az is előfordulhat, hogy a Konzervatív Párt nem tudja 
vagy nem akarja kisajátítani a UKIP témáját, ezért önálló álláspontot dolgoz ki 
a niche párttal szemben. Ekkor elismerik a UKIP témafelvetésének jogosságát, 
illetve magának a UKIP pártnak is legitimitást adnak azáltal, hogy versenytárs-
ként elfogadják.

E három stratégia azonban nem vett figyelembe egy lényeges szempontot: nem biztos, 
hogy a UKIP konstans tulajdonságokkal rendelkezik, hanem időközben megváltozhat. 
Így viszont még nehezebb megfelelő stratégiát kidolgozni vele szemben. A kérdéskörrel 
Thomas M. Meyer és Markus Wagner foglalkozott,14 akik azt vizsgálták, hogy egy niche 
párt hogyan alakulhat át mainstream párttá. Meglátásuk szerint ez sokkal könnyebb, 
mint fordítva, amikor mainstream szeretne niche párttá válni. Ezért valószínűleg a UKIP 
helyzeti előnyben van a konzervatívokhoz képest, mivel sokkal rugalmasabb, és gyor-
sabban tud reagálni az eseményekre, mint a nagyobb és lassabb Konzervatív Párt.

A legfontosabb motiváció, amiért a UKIP-nak megérheti mainstream párttá válni, a 
szavazatszerzés (vote-seeking). A mediánszavazó-elmélet alapján15 ugyanis a középre 
tolódás jutalmazza a pártokat, és több szavazatot gyűjthetnek be, mint a széleken. Rá-
adásul ehhez nem is kell különösen sokat tenniük, elég néhány új szakpolitikai elemet 
beemelni a programjukba. Tehát a korábbi témáikat sem kell szükségszerűen feladni-
uk, hanem inkább több szavazóhoz kell szólniuk. Így a mérséklődés nem jár automa-
tikusan hitelvesztéssel, hiszen továbbra is képviselik eredeti témáikat, csak beemeltek 
melléjük újakat.
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Mint láttuk, ahhoz, hogy egy niche pártból mainstream párt válhasson, a témák szá-
mával és azok fontosságával lehet variálni. Ha ugyanis csökkentik néhány korábbi 
téma fontosságát (pl. elitellenesség), és növelik olyanokét, amelyek addig kevésbé vol-
tak fontosak (pl. gazdaságpolitika), sokkal kiegyenlítettebbé válhat a politikai prog-
ramjuk. Azzal, ha beemelnek olyan új témákat, amelyek addig nem szerepeltek, szintén 
szélesebb és kiegyenlítettebb lehet a program. Fordítva viszont sokkal nehezebb: ha egy 
mainstream párt szeretne niche pozíciót felvenni, akkor le kell szűkítenie addigi politikai 
kínálatát, és csak néhány kérdésre koncentrálhat. Mivel a mainstream pártok rendszerint 
idősebbek a niche pártoknál, nemcsak kialakult szavazótáboruk, de az egész társada-
lom részéről érzékelhető általános elvárás is van viselkedésüket illetően. A drasztikus 
váltás ezért számukra valószínűleg sokkal nagyobb presztízsveszteséggel járna, mint 
a kevésbé kiforrott és ezért rugalmasabb niche párt számára. Ezért a konzervatívoknak 
a stratégiájuk kialakításakor nemcsak azt kell figyelembe venniük, hogy a UKIP most 
mit képvisel, hanem azt is, hogy pár éven belül esetleg mit fog. Ez szintén megnehezíti a 
jobboldali kihívásra adható válasz tervezhetőségét.

Végül meg kell jegyezni, hogy a UKIP és a Konzervatív Párt nemcsak rivalizálhat, 
hanem együtt is működhet. Konfrontatív helyett kooperatív stratégiát is folytathatnak. 
Ha a Konzervatív Párt és a UKIP megállapodna például közös jelöltekről vagy valami-
lyen jobboldali összefogásról, akkor a 2015-ös parlamenti választásokon nem osztanák 
meg a jobboldali szavazatokat, ezáltal nagyobb eséllyel indulnának a baloldali jelöltek 
ellen. E megegyezés gondolata már 2010-ben felvetődött, amikor Nigel Farage UKIP-
vezető Better off out (Jobb kint!) néven mozgalmat hirdetett. Ennek az volt a lényege, 
hogy a parlamenti választásokon az euroszkeptikus jelöltek nem indultak egymás ellen 
ugyanabban a választókerületben.16 Végül a kezdeményezéshez mindössze öt választó-
kerület csatlakozott, de hasonló lehetőséget a továbbiakban sem lehet kizárni.

A UKIP mellett a Konzervatív Párton belül is felvetődött az együttműködés gon-
dolata. (Már csak azért is, mert a párton belül jelentős számú képviselő szimpatizál a 
UKIP-pal.) A korábban említett Michael Fabricant elemzésében arra a következtetésre 
jutott, hogy a Konzervatív Pártnak el kell fogadnia a UKIP népszavazási ötletét, mivel 
így véget lehetne vetni a jobboldali testvérháborúnak (rapprochement between warring 
brothers). Ezzel megszüntethető lenne a UKIP legfontosabb hajtóereje is: az EU-tagság-
ról szóló népszavazás. Fabricant felvetése azért lehet érdekes, mert szűk két hónappal 
azelőtt született meg, hogy 2013. január 28-án David Cameron hivatalosan bejelentette 
az EU-népszavazás szándékát. Tehát nem zárható ki, hogy a miniszterelnök Fabricant 
tanácsait megfogadva és a UKIP-ra reagálva állt elő az ötletével.

A UKIP és a Konzervatív Párt együttműködésének azonban kisebb a valószínűsége, 
mint a rivalizálásuknak. Az együttműködés ugyanis mindkét pártnak komoly presz-
tízsveszteséget okozhat. A konzervatívoknak azért, mert közösséget vállalnának egy 
nyíltan bevándorlásellenes, populista és radikális párttal. A UKIP-nak pedig azért, 
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mert feladnák az általuk képviselt elitellenes retorikát, és kompromisszumot kötnének 
azzal a párttal, amely a leginkább megtestesíti az elitet. Mindkét párt valószínűleg töb-
bet veszítene az együttműködéssel, mint nyerhetne.

A Konzervatív Párt ezért komoly dilemmában van az ideális stratégiát illetően. 
Párhuzamosan több lehetőség is felvetődik, de a párton belül nem alakult ki még az 
egységes álláspont. Például a Bright Blue think tank szerint határozottan el kellene utasí-
tani a UKIP-ot (firmly reject UKIP). Michel Fabricant konzervatív képviselő – ahogy már 
korábban is említettük – a megegyezésről (a pact) írt. A konzervatív vezetők közt olyan 
vélemények is elhangzanak, hogy nem szabad megtámadni a UKIP-ot, mert elidege-
nítenék a szavazókat (avoid attack, not to aleinate UKIP voters). Végül pedig a Migration 
Matters Trust elemzőintézet szerint a UKIP ellen összpárti, azaz „LibLabCon” kam-
pányt kellene indítani (start anti-UKIP campaign).17

A UKIP szavazótábora

A UKIP-szavazókat általában úgy szokták összefoglalóan leírni, mint „mérges öreg em-
bereket” (angry old men). Holott a szociológiai felmérés ennél jóval árnyaltabb képet mu-
tat.18 A párt szimpatizánsait ugyanis két nagy csoportra lehet osztani. Egyrészt vannak 
az elkötelezett törzsszavazók (core loyalists), akik mindig a UKIP-ot támogatják, másrészt 
pedig az ún. stratégiai szavazók (strategic voters), akik csak az EP-választásokon szavaznak 
rájuk. Az előbbiek között valóban magasabb az idősek, a férfiak és a bevándorlásellenes 
attitűddel rendelkezők aránya. Az utóbbiak viszont csak alig térnek el az átlagos brit 
konzervatív szavazóktól (középosztálybeli, jól szituált, középkorú, tanult emberek). 
A két csoport együttesen alkotja a UKIP szavazótáborát az EP-választásokon, de a par-
lamenti választásokon csak a törzsszavazók maradnak meg. Mivel ez a két tábor időről 
időre felbomlik és újra összeáll, a választások típusától függően jelentős ingadozás ta-
pasztalható a UKIP-ra leadott voksok számában. A 2. táblázat ezt mutatja be.

A táblázatból jól látható, hogy a UKIP szavazótáborának száma milyen hektikusan 
mozog a parlamenti és az EP-választások között. Az áttörés éve 2004 volt, amikor 2,6 
millió szavazatot kaptak. Rá egy évvel, 2005-ben viszont elvesztettek 2 millió szavazót. 
Majd 2009-re ismét növelni tudták a táborukat, 1,9 millió fővel. 2010-ben elvesztettek 
1,5 milliót, de 2014-ben ismét nyertek 3,5 millió új támogatót. Röviden összefoglalva: a 
UKIP az utóbbi tíz évben (2004 óta) az EP-választásokon a teljes szavazat közel 16-27 szá-
zalékát kapta meg (azaz rendszeresen túlnyerte magát), míg a parlamenti választásokon 
rendszeresen alulteljesített, csak 2-3 százalékot kapott. Tehát létezik nagyjából két-há-
rom millió fő – őket hívhatjuk stratégiai szavazóknak –, akiket nem sikerül hosszú távon 
megőrizni. Ezért valószínűleg sem az EP-, sem az alsóházi választási eredmények nem 
adnak reális képet a párt igazi támogatottságáról.
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2. táblázat
A UKIP támogatottsága a választások típusától függően (1994–2015)

Év Választás 
típusa

Szavazat 
(db)

Szavazat 
(százalék)

Változás 
(db)

Változás 
(százalékpont)

Mandátum 
(db)

1994 EP    155 487   1,00 - -   0
1997 alsóházi    106 001   0,34    -49 486   -0,66   0
1999 EP    696 057   7,00    590 056    6,66   3
2001 alsóházi    390 910   1,48    -305 147   -5,52   0
2004 EP 2 650 768 16,10  2 259 858  14,62 12
2005 alsóházi    603 298   2,20 -2 047 470 -13,90   0
2009 EP 2 498 226 17,00  1 894 928  14,80 13
2010 alsóházi    919 546   3,17 -1 578 680 -13,90   0
2014 EP 4 376 635 27,49  3 457 089  24,32 24
2015 alsóházi ? 15,00* ? -12,49*    0*

Forrás: www.ukpolitical.info, www.election.demon.co.uk, Electoral Calculus, UK Polling Report.
* Előrejelzés.

A táblázat utolsó két sora a 2014-es EP-választások és a 2015-ös parlamenti választá-
sok várható eredményeit mutatja be. Bár az ingadozás továbbra is folytatódik, a UKIP 
átlagos támogatottsága növekvő tendenciát mutat. Tehát 2015-ben 15 százalékot érhet-
nek el, ami kevesebb, mint a 2014-es 27,5 százalék, de lényegesen több, mint a 2010-es 
3,1 százalék. Azonban még ezzel az eredménnyel se sikerülne alsóházi mandátumhoz 
jutniuk – ezt mutatja az utolsó oszlop legalsó sora –, mivel a többségi választási rend-
szer miatt az előzetes számítások alapján csak 20 százalék fölötti országos támogatott-
sággal tudnak egyéni választókerületeket nyerni.19 A legnagyobb kérdés ezért az, hogy 
sikerül-e megtartaniuk a 2014-es stratégiai szavazók többségét – mert ekkor szinte biztos 
bejutnának –, vagy nem sikerül, és akkor folytatódik a már megszokott procedúra: a 
sikeres EP-választások után a parlamenti választásokon drasztikus visszaesés követke-
zik. Ebben az esetben az a meglepő helyzet állna elő, hogy egy párt megnyeri az egyik 
évben az aktuális országos választást, majd a következőben úgy veszti el a másikat, 
hogy egyetlen mandátumhoz se jut.

De mi lehet az oka ennek az ingadozásnak? Miért van az, hogy az EP-választásokon 
megjelennek a stratégiai szavazók, utána pedig eltűnnek?

Válaszul több okot is fel lehet sorolni. Egyrészt azt, hogy az EP-választások az EU-
ban mindenhol másodrendű választásoknak számítanak (second-order elections), ezért nincs 
akkora tétjük, mint a parlamenti választásoknak. Nem arról döntenek, hogy ki fogja 
irányítani az országot, hanem egy kevésbé fontos ügyről, az EP-képviseletről. Nem kell 
tehát olyan felelősségteljes döntést hozni, mint a parlamenti választásokon. Másrészt 
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az EP-választások alkalmat adnak arra is, hogy a lakosság protest módon kifejezze a 
hatalmon lévő kormánnyal vagy az egész politikai elittel szemben az elégedetlenségét. 
Ilyenkor a populista szólamokat hangoztató pártok – amilyen a UKIP is – előnyben 
vannak. Harmadrészt, mivel az EP-választások legfőbb témája az EU, a választások 
azoknak a pártoknak kedveznek, amelyek ennek a témának a szakértői– márpedig a 
UKIP ezt a képet kívánja sugallni. Negyedszer, az EP-választás arra is alkalmat ad, 
hogy a lakosság kifejezze általános euroszkepticizmusát a kontinens integrációjával kap-
csolatban. (Úgy lehet rá tekinteni, mint egy „EU-tagságról szóló előrehozott népszava-
zásra”.) Végül pedig, az EP-választásokon a többségi választási rendszer helyett arányos 
választási rendszer működik, amely a kisebb pártoknak jobban kedvez. Mindezek a té-
nyezők a UKIP megerősödését szolgálják az EP-választásokon. Ugyanakkor, abban a 
pillanatban, amikor ezek a segítő körülmények eltűnnek – például a parlamenti válasz-
tásokon –, a támogatottság ismét visszaesik. Ráadásul a UKIP inkább negatív üzenete-
ket hordoz (anti-EU, anti-establishment, anti-immigration), nem pedig pozitívokat (pl. új 
gazdasági program). Ez pedig a nagyobb téttel bíró parlamenti választásokon kevésbé 
előremutató alternatívának kínálkozik. Így a választás típusától függően folyamatos 
ingadozás van a támogatók közt.

A UKIP szavazótábora tehát időben nagy fluktuációt mutat, és törzsszavazók illetve 
stratégiai szavazók alkalmi összefogására épül. A törzsszavazók szociológiai háttere a 
szélsőjobboldali Brit Nemzeti Pártéra hasonlít. A korábban már említett demográfiai 
felmérés szerint a UKIP törzsszavazói közt – akárcsak a BNP esetében – magasabb a 
férfiak, a kevésbé jó anyagi helyzetben lévők és a szélsőségekre fogékonyabb (idegen-
ellenes, elitellenes) felnőttek száma.20 Abban a tekintetben szintén hasonlítanak, hogy 
nagyobb köztük az ipari munkások és a munkáspárti családból érkezők (tehát az in-
kább baloldaliak) aránya. Viszont komoly eltérések is akadnak: a BNP szavazói jóval 
fiatalabbak, mint a UKIP törzsszavazói. Szintén eltérés, hogy jóval mérsékeltebbek, 
mint a BNP támogatói. Míg a BNP nyíltan rasszista párt, addig a UKIP megpróbál az 
idegenellenességnek addig a határáig elmenni, amely még nem számít rasszistának – 
bár ez sokszor nem sikerül. Továbbá szintén fontos különbség, hogy a UKIP elsősorban 
euroszkeptikus párt, és csak másodsorban idegenellenes. A BNP viszont pont fordítva, 
elsősorban idegenellenes, és csak másodsorban euroszkeptikus. Ennek azért van jelen-
tősége, mert az euroszkepticizmus legitim témának számít az Egyesült Királyságban, 
míg a rasszizmus nem. Így a UKIP hozzáférhet a mainstream médiához, míg a BNP 
kevésbé.21 A UKIP törzsszavazói ezért mérsékelt BNP-szavazóknak is felfoghatók, ami 
arra enged következtetni, hogy a UKIP a BNP udvarias alternatívája kíván lenni (polite 
alternative).22

Ha a UKIP-támogatók másik csoportjának, a stratégiai szavazóknak a demográfiai 
tulajdonságait nézzük, akkor ugyanilyen hasonlóságokat a brit Konzervatív Párttal 
kapcsolatban vehetünk észre. A stratégiai szavazók körében ugyanis több a középosz-
tálybeli, konzervatív családi háttérrel rendelkező, pénzügyileg biztos helyzetben lévő, 
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magasabb iskolai végzettségű ember. De ez nem jelenti azt, hogy a UKIP stratégiai szava-
zói ugyanolyanok lennének, mint az átlagos brit konzervatív választópolgár: hozzájuk 
képest ugyanis jóval radikálisabbak, sokkal fogékonyabbak a bevándorlásellenességre, 
és az euroszkepticizmus tekintetében is határozottabb fellépést szorgalmaznak.

Vagyis a UKIP támogatói egyrészt mérsékelt BNP-szavazókból, másrészt radikális 
tory szavazókból állnak. Ezért ki lehet jelenteni, hogy a UKIP félúton helyezkedik el a 
brit Konzervatív Párt és a BNP között. Mégsem szabad arra a következtetésre jutni, hogy 
ez a szavazótábor egységes lenne. Épp ellenkezőleg: nagyon is megosztott. A törzssza-
vazók és a stratégiai szavazók közt esetenként óriási különbségek vannak. Például azt 
illetően, hogyan viszonyulnak a Konzervatív Párthoz vagy a Munkáspárthoz. Míg a 
stratégiai szavazók nem ellenségesek az előzővel szemben, addig a törzsszavazók igen, 
ugyanis az arisztokrata elitet látják bennük. Ellenben a stratégiai szavazók az utóbbival 
szemben kritikusabbak, míg a törzsszavazók kevésbé, sőt inkább szimpatizálnak vele. 
A stratégiai szavazók és a törzsszavazók attitűdjének vizsgálata továbbá nemcsak azt 
mutatta ki, hogy különbségek vannak a két csoport között, hanem azt is, hogy ezek a 
különbségek igencsak számottevőek. Tehát nem arról van szó, hogy a stratégiai szava-
zók egyszerűen mérsékeltebbek lennének a törzsszavazóknál, hanem arról, hogy sokkal 
mérsékeltebbek. A pártszavazók közti távolságok ezért jelentősek.

A törzsszavazó – stratégiai szavazó felosztás alapján kijelenthető, hogy a UKIP szavazó-
tábora nagyon megosztott, és nehéz fenntartani köztük a „koalíciót” (uneasy coalition). 
A UKIP vezetésének egyszerre kell a radikális és a mérsékelt szavazókat is sikeresen 
megszólítania, anélkül hogy közben bármelyik csoportot elveszítené. Ha túl szélsőséges 
irányba mennének el – olyanba, mint a BNP –, akkor a mérsékeltebb stratégiai szavazó-
kat idegeníthetnék el. Ha viszont túlságosan mainstream irányba tolódnának el, akkor 
a radikális törzsszavazók gondolhatnák azt, hogy a pártvezetés elárulta az eredeti cél-
kitűzéseket. Olyan témákat kell tehát keresniük, amelyek egyszerre képesek mindkét 
csoport elvárásainak megfelelni. Ilyen lehet az elitellenesség, az euroszkepticizmus és a 
bevándorlásellenesség (bizonyos korlátokon belül). De ezek a témák a választások típu-
sától függően is változnak. Míg az EP-választásokon ezek fontosak, addig a parlamenti 
választásokon kevésbé, és ott mások kapnak prioritást. Márpedig így a stratégiai szava-
zók továbbra is elvándorolnak az EP-választások után. Ha a UKIP csökkenteni kívánja 
ezt a koalíciós problémát, akkor több közös összetartó témát kell keresnie, lehetőleg az 
uniós témától függetlenül, hogy más választásokon is meg tudják őrizni a szavazóikat.

E törzsszavazó – stratégiai szavazó megkülönböztetés a 2014-es EP-választások és a 
2015-ös parlamenti választások fényében is releváns maradhat. A 2014-es 27,5 százalé-
kos történelmi siker ugyanis 2015-re várhatóan 15 százalékra esik vissza. Vagyis a 2014-
es támogatók jelentős részét még mindig a stratégiai szavazók tették ki, akik a parlamenti 
választásokra „visszatérnek” (go home) eredeti pártjukhoz. De azt is látni kell, hogy a 
2015-ös 15 százalékos támogatottság emelkedő trendet mutat. A törzsszavazók száma is 



2014. nyár 143

UKIP

növekszik. A növekvő arányok miatt egyre nehezebb eldönteni, hogy milyen szociológi-
ai helyzetű emberek tartoznak a stratégiai, illetve a törzsszavazókhoz. Valószínűsíthe-
tő, hogy mindkét csoport egy kicsit „balra tolódott”. A korábbi radikális törzsszavazók 
kicsit mérséklődtek a beáramló mérsékelt jobboldali szavazók miatt, illetve a stratégiai 
szavazók még inkább a centrumba mozdultak a jelentős számú munkáspárti és liberá-
lis szavazó hatására. Márpedig ebből az következik, hogy a törzs- és stratégiai szavazók 
társadalmi tulajdonságaira korábban leírt tulajdonságok már kevésbé érvényesek, és 
jóval színesebb lett az összetétel. A jövő nagy kérdése, hogy megmarad-e ez a kettősség 
a párt életében (törzsszavazó – stratégiai szavazó), vagy sikerül elmozdulni néppárti 
irányba, ahol már jóval stabilabb és egységesebb szavazótáborra számíthatnak.

3. táblázat
A 2015-ös parlamenti választások várható eredménye

Párt

2010-es 
választási 

eredmények 
(%)

2010-es 
alsóházi 

mandátum-
eloszlás

(db)

2015-ös 
várható 

választási 
eredmények 

(%)

2015-ös 
várható 
alsóházi 

mandátum-
eloszlás (db)

Konzervatív 
Párt 36,97 307 32,00* 264*

Munkáspárt 29,66 258 35,00* 340*

Liberális 
Demokraták 23,56   57   8,00*   18*□

UKIP   3,17     0 15,00*     0*

Egyéb pártok   6,63   28 10,00*   28*

Forrás: Electoral Calculus website, Letöltés ideje: 2014. június 26.
* Előrejelzés.
□ Hiába nagyobb a UKIP támogatottsága a Liberális Demokratákénál, az földrajzilag nem koncentrált.

Földrajzi szempontból a UKIP komoly problémákkal küzd. Bár országosan átlagosan 
jó eredményeket ér el, de ezt nem tudja földrajzilag koncentrálni. Ez azt jelenti, hogy a 
relatív többségi választási rendszer miatt hiába szavaznak sokan rájuk, a nem megfelelő 
földrajzi eloszlás miatt ebből nehezen tudnak parlamenti mandátumot szerezni (lásd: 
3. táblázat). Ha mégis ki szeretnénk emelni azokat a területeket, ahol az országos átlag 
felett teljesítenek, akkor főként Dél-Angliát, a Midlandset és újabban Észak-Angliát 
lehet említeni. Vagyis nagyjából azokat a területeket, amelyek hagyományosan konzer-
vatív pártiak, kivétel Észak-Anglia. Ez egyrészt nem okoz meglepetést, mert láthattuk, 
hogy a brit Konzervatív Párt és a UKIP közt jelentős átfedés van. Ugyanakkor mégis 
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meglepő, mivel a déli területek alapvetően fejletteknek számítanak, tehát téves az a 
sztereotípia, hogy a UKIP az elkeseredett és rossz anyagi helyzetben lévők pártja volna. 
Helyette épp fordított a helyzet: sokszor a jómódú mérsékelt jobboldaliak szavaznak 
rájuk. Különösen ez mutat nagy különbséget a másik szélsőjobboldali párttal, a BNP-vel 
szemben, amelyik inkább a szegényebb északi területeken erősebb.

A 2014-es EP-választások ezt a földrajzi szabályt is némileg felülírták. A UKIP 
ugyanis már a szegényebb Észak-Angliában is jól szerepelt, sőt a „bevehetetlennek hitt” 
devolúciós körzetekben is. Észak-Anglia részben azzal magyarázható, hogy ott a szél-
sőjobboldali BNP jelentősen visszaesett, és szavazói jó eséllyel a UKIP-hoz csatlakoztak. 
A devolúciós területek sikere viszont nehezen indokolható, hiszen ott a UKIP angol 
háttere miatt elvileg népszerűtlennek számít. Ennek ellenére Skóciában is sikerült egy 
EP-mandátumhoz jutnia. Bármennyire is jól szerepel azonban a UKIP vidéken, Lon-
donban továbbra sem sikerült előre törnie. A fővárosban ugyanis közel 10 százalék-
ponttal az országos átlag alatt teljesítettek. A UKIP ezért még mindig inkább a vidéki 
Anglia pártja.

A UKIP pártszervezete

A UKIP szavazótáborának jellemzése után röviden beszélni kell a pártszervezetről is. 
Talán itt van egyelőre a legtöbb hiányosság. A UKIP ugyanis jóval nagyobb támogatott-
sággal bír, mint azt a kiépített pártszervezete megengedné. A hagyományos pártokhoz 
képest még mindig kevesebb a párttagok száma (UKIP: 39 ezer, Liberális Demokraták: 
42 ezer, Konzervatív Párt: 134 ezer, Munkáspárt: 187 ezer),23 ami megakadályozza a pár-
tot abban, hogy helyi szinten megerősödjön, és megtartsa a szavazóit. Bár létezik egy-
fajta „erőltetett pártépítés” – amely gyorsított ütemben növeli a létszámot –, az sokszor a 
minőség rovására megy. Főleg azért, mert gyakran szélsőjobboldaliak is beszivárognak, 
akik aztán vállalhatatlan magatartásukkal rontják az egész párt megítélését. A UKIP 
ez ellen úgy védekezik, hogy belépéskor olyan nyilatkozatot töltet ki a jelentkezővel, 
amelyben az kijelenti: soha nem volt tagja (más) szélsőjobboldali szervezetnek. („I am 
not and have never been a member of the British National Party, National Front, British Freedom 
Party, British People’s Party, English Defence League, Britain First or the UK First Party.”)24

A párton belüli szervezeti felépítés is aránytalan. A UKIP élesen két részre osz-
lik: egyrészt a vezetőkre, akik leginkább az EP-ben dolgoznak, másrészt az otthoni 
politikusokra, akik alacsonyabb szinten és általában vidéken látják el a feladatukat 
(pl. önkormányzati képviselők). Nemcsak végzettségüket, politikai tapasztalatukat, 
ismertségüket és befolyásukat illetően van jelentős különbség a két csoport közt, de 
az anyagi helyzetük tekintetében is.25 Az EP-képviselők ugyanis meglehetősen jó fize-
tésben részesülnek, míg az otthoniak kevésbé. Továbbá a földrajzi különbségek is jelen-
tősek. A UKIP vezető politikusai idejük jelentős részét Brüsszelben és Strasbourgban 
töltik, nem pedig az Egyesült Királyságban. A pártszervezet ugyanakkor kizárólag a 
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szigetországban működik. Ezért többen felvetik, hogy a pártvezetők eltávolodtak az 
otthoniaktól, és az euroszkepticizmusból jól megélnek Brüsszelben. Ráadásul az eltérő 
földrajzi helyszínek miatt a politikai ellenőrzés is akadozik az alapszervezet és a veze-
tés között.26 Ezért az elit–tömeg konfliktus nemcsak a UKIP politikai ideológiájában 
jelenik meg, hanem a párt hétköznapi életében is.27

A UKIP-nak ahhoz, hogy parlamenti képviselőt tudjon küldeni Westminsterbe, elő-
ször önkormányzati szinten kell megerősödnie. Ennek érdekében kifejezetten nagy 
hangsúlyt fektetnek az önkormányzati választásokra, hogy minél több politikusuk 
kerüljön be a helyi politikai életbe, legyenek egyre ismertebbek, és adott esetben na-
gyobb eséllyel induljanak a parlamenti egyéni választásokon is. Az önkormányzati 
szinten túl tudatos szervezeti fejlesztés még a fiatalság körében tapasztalható. A Young 
Independence a UKIP ifjúsági tagozata, amely elsősorban a brit egyetemeken terjeszke-
dik, és az egyetemistákat kívánja megszólítani. Legfontosabb célkitűzésük a brit felső-
oktatás elitképző jellege elleni fellépés.

A UKIP szervezeti hiányosságainak legfőbb oka, hogy a párt túlságosan egy ember 
köré épül. A UKIP sokszor nem is egy pártot, hanem egy személyt – Nigel Farage-t – je-
lent. Ugyanakkor ez nagy kockázatot is rejt magában, mivel a támogatottság nagyon ki 
van téve a személye iránti váltakozó népszerűségnek. Márpedig ha a UKIP stabilizálni 
szeretné a támogatottságát, akkor nagy szükség volna megerősíteni a szervezeti hálót 
is. Ez viszont ismét az elit–tömeg konfliktust hozhatja elő.

Egyszemélyes párt?

A UKIP gyakorlatilag egyetlen ismert politikusa: Nigel Farage.28 Az 50 éves pártvezér 
2006 óta – egy év megszakítással – folyamatosan irányítja a pártot. Személye nagyon 
megosztó: egyszerre tekintik karizmatikus vezetőnek, aki szakít a hagyományos po-
litikai elittel, másrészt veszélyes szélsőjobboldali politikusnak, aki gyűlöletet kelt az 
országban.

Farage 1993-ban lett alapító tagja a UKIP-nak. Korábban a brit Konzervatív Párt po-
litikusa volt, és Margaret Thatcher ideológiai köréhez tartozott. A Thatcher utáni John 
Major-kormánnyal azonban komoly nézeteltérései adódtak, mivel szerinte a maastrich-
ti szerződés aláírása túlzottan integrációpárti volt. (Pedig az az opt-outok miatt európai 
szemszögből inkább euroszkeptikusnak tűnhetett.) Ezért Farage az 1990-es évek elején 
kilépett a Konzervatív Pártból, és társaival megalapította a UKIP-ot. Attól kezdve poli-
tikusként és üzletemberként dolgozott.

A párton belül 1999-ben kezdődött meg az igazi felemelkedése. Akkor jutott be a 
UKIP először az Európai Parlamentbe, és Farage volt a három új képviselő egyike. 
Utána háromszor is újraválasztották (2004-ben, 2009-ben és 2014-ben), így már össze-
sen 15 éve EP-képviselő, és legújabb győzelmének köszönhetően egészen 2019-ig az 
is maradhat. A 2004-es megválasztása óta különböző pozíciókban vezetője volt az EP 



146 Külügyi Szemle

Kaszap Márton

euroszkeptikus csoportjának: először 2004-től a Függetlenség/Demokrácia Csoport-
nak, majd 2009-től az Európai Szabadság és Demokrácia (EFD) frakciónak.29 A frakciók 
társelnökeként lehetősége nyílt a rendszeres felszólalásra és euroszkeptikus nézeteinek 
széles körű kinyilvánítására. Ennek köszönhetően hazájában és külföldön egyaránt 
egyre ismertebb politikussá vált.

Farage európai parlamenti tevékenysége többször váltott ki nagy felháborodást. Ta-
lán a legismertebb ilyen eset 2010-ben történt, amikor Herman Van Rompuy európai 
tanácsi elnököt kritizálta élesen: „[Önnek] annyi karizmája van, mint egy vizes rongy-
nak, és úgy néz ki, mint egy alacsony beosztású banki tisztségviselő” („charisma of a 
damp rag and the appearance of low grade bank clerk”).30

De később is tett kemény kijelentéseket. Károly hercegnek az Európai Parlamentben, 
a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban elhangzott beszéde után azt mondta a trón-
örökös tanácsadóinak, hogy a beszéd a „legjobb esetben is naiv és bolond” volt („naiv 
and foolish at best”).31 De az is nagyobb visszhangot keltett, amikor Vlagyimir Putyin 
orosz elnökről dicsérően nyilatkozott: „Ahogyan kezelte a szíriai válságot, az zseniális 
volt. Ezzel nem azt mondom, hogy politikailag támogatom. Végtére is elég sok újságíró 
került börtönbe.” („The way he played the whole Syria thing. Brilliant. Not that I approve of 
him politically. How many journalists in jail now?”)32 Majd később azt is hozzátette, hogy 
Putyin jobban ért a külpolitikához, mint David Cameron miniszterelnök vagy William 
Hague brit külügyminiszter.33

Mégis azt lehet tapasztalni, hogy Farage ahelyett, hogy szavazatokat vesztett volna 
a botrányok miatt, épp ellenkezőleg, tovább növelte népszerűségét. Valószínűleg ebben 
nagy szerepe van a rendkívül jó verbális készségének: a UKIP vezetője ugyanis felké-
szült vitapartner, és időnként jó humorérzékkel is rendelkezik.34 Ezt Nick Robinson, a 
BBC műsorvezetője azzal támasztja alá, hogy Farage-on kívül csak a munkáspárti Ken 
Livingstone és a konzervatív Boris Johnson tudja megnevettetni az embereket. A 2014. 
április 2-i TV-vitán, amelyet az LBC rádiócsatorna szervezésében Nick Clegg liberális 
demokrata pártelnökkel folytatott, ezt többször is bebizonyította.

Két részletet érdemes idézni tőle: „A világ 6. legnagyobb kereskedelmű országa [az 
Egyesült Királyság] … azért nem lehet bent a [WTO-] teremben, mert egy olyan hol-
land bürokrata képvisel bennünket, akit nem ismer senki.” (Szóvicc: „The world’s 6th 
largest trading nation ... is not allowed in the [WTO] room because we have to be represented 
by a Dutch bureaucrat who No One Knows [No Van Noz].”)35 Később pedig, amikor Nick 
Clegg megvádolta azzal, hogy olyan kampánykiadványokat készítenek, amelyben az-
zal riogatnak, hogy 29 millió román és bolgár bevándorló fogja elárasztani az Egyesült 
Királyságot – miközben ennyi ember összesen nincs a két országban, csak 27 millió –, 
Farage azt válaszolta: „Persze, hogy nincs; mivel már 2 millióan eljöttek!”(„You know 
why? Becauce 2 million have left already.”)36

Magáról egyébként azt állítja, hogy nem Európa-ellenes, hanem csak EU-ellenes. Ezt 
azzal is alátámasztja, hogy jelenlegi felesége német állampolgár.
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Következtetések

A UKIP a brit politikai élet új jelensége. Két legfontosabb jellegzetessége: az 
euroszkepticizmus és az elitellenesség. Támogatottságuk nagy ingadozást mutat az EP- 
és a parlamenti választások között. Ez több okra vezethető vissza, de valószínűleg az el-
térő választási rendszer (arányos–többségi) játssza a legfontosabb szerepet. A UKIP-nak 
eddig még nem sikerült a brit alsóházba bejutnia, csak az EP-ben szerzett mandátumot. 
Mégis egyre több gondot jelent a többi brit pártnak.

A UKIP megerősödése sokak számára okoz kihívást. Egyrészt a brit Konzervatív 
Pártnak, amely új jobboldali kihívót kapott. Másrészt a teljes brit politikai elitnek, mivel 
a UKIP az elitellenes retorikájával alááshatja valamennyi hagyományos párt tekinté-
lyét. Harmadrészt az EU-nak is, mivel az EP-ben a UKIP az euroszkepticizmus egyik 
legélénkebb szószólója. Negyedszer pedig a brit társnemzeteknek (skót, walesi, ír) is, 
mivel a UKIP megerősödése további angol dominanciával fenyegethet. A UKIP legfőbb 
bázisa ugyanis Anglia, így a társnemzetek az angol elnyomástól tartva nagyobb füg-
getlenségre is törekedhetnek. Ez a centrifugális erő pedig különösen a 2014. szeptem-
ber 18-i skót függetlenségi népszavazás miatt jelenthet gondot.39

A UKIP felemelkedése tehát komplex jelenség. Eddig a többségi választási rendszer 
miatt nem tudtak bejutni a westminsteri törvényhozásba, így csak közvetett úton, az 
EP-n keresztül tudták befolyásolni az eseményeket. Ha azonban tovább erősödnek, és a 
közvetett EP-befolyás helyett már közvetlen westminsteri befolyással is rendelkeznek, akkor 
a brit belpolitikai élet valószínűleg teljesen átalakul.

Résumé

UKIP: Understanding the Success of a Radical Party

The paper analyses the overall context of the UKIP’s emergence. It is fair to say that the 
main reason for the party’s success derives from the European Parliament’s proportional 
(PR) electoral system. However, there are other factors as well: new political ideology, 
anti-establishment sentiment, the nature of party competition, and inaccurate reaction 
from the mainstream parties, particularly from the Conservatives. In conclusion, one 
can realise that the UKIP’s emergence is both dynamic and risky. It is dynamic because 
no other party could emerge in such a pace recently in Britain. And it is risky as well 
because its popularity is based on a less reliable electoral support. Hence, the paper 
observes not only the UKIP’s success, but also the potential challenges facing British 
politics.
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