
Európa és a Nyugat jövó'je. Beszélgetés Ralf Dahrendorffal

(Europa und  die Z u k u n ft des Westens. Ein Gespräch m it Eord Dahrendorf. Blatter 
für deutsche u n d  in ternationale Politik, 2005. március)

A Berlini Katolikus Akadémián 2005. január 10-én dr. Maria-Luise Schneider be
szélgetett Ralf Dahrendorffal Európa jövőjéről, az európai identitásról, a jóléti 
állam helyzetéről.

Az első fontos kérdés arra vonatkozott, mit lehetne specifikusan európai identitás
nak tekinteni. Dahrendorf három pontban adta meg az identitás összetevőit: közös ér
tékek, az összetartozás érzete és az egységes politikai cselekvés. Az úgynevezett euró
pai identitás esetében mindháromról elmondható, hogy van is, meg nincs is.

Ami a közös értékeket illeti, Európa esetében a jogállamiságot és a demokráciát te
kinti ennek. Ezek viszont ma már nem Európa privilégiumai. Ezek az értékek -  leg
alábbis sokak szerint -  ma már a világ számos pontján ugyanazt jelentik, legyen szó 
Ázsiáról vagy az amerikai kontinensről. Az megint más kérdés, mennyire tekinthetők 
ezek univerzális értékeknek. Dahrendorf egyértelműen fejezi ki magát: a demokrácia 
és jogállamiság egyetemes alapértékek. Ugyanakkor megengedi, hogy ezek intézmé
nyi megvalósulása a helyi hagyományokhoz alkalmazkodva alakuljon ki, de ideológi
ai alapjukat tekintve azonosnak kell lenniük.

A szorosabb európai összetartozás érzete azt jelentené, hogy létezik egy európai dé- 
mosz, mint az összeurópai demokrácia hordozója. Dahrendorf szerint ez egyelőre biztos 
nincs így: az erős összetartozási tudat Európában még mindig a nemzetállamok sajátja.

Az egységes politikai cselekvés megítélése pedig egyre nehezebbé válik azáltal, 
hogy a politikai cselekvés különböző formáiban egyre több aktor vesz részt, és itt nem 
csak nemzetközi szervezetekről, államközösségekről van szó, hanem multinacionális 
vállalatokról is. Olyan döntések születnek, melyeket nem parlamentek vagy nemzet- 
gyűlések hoztak meg, de mégy csak nem is az egyes nagyvállalatok. A egységes poli
tikai cselekvés, de valójában bármilyen politikai cselekvés sokkal nehezebben áttekint
hetővé vált.

A demokrácia és jogállamiság értékeinek egyetemessége, valamint ezek terjesztésé
nek szándéka máris elvezet a gyakorlati politikai kérdésekhez. Dahrendorf -  párhuza
mot vonva a II. világháború előestéje és az iraki invázió között -  azon a véleményen 
van, hogy az ENSZ reformjának eredményként bizonyos körülmények lehetővé kelle
ne tenni az intervenciót nemzetközi erők számára akkor is, ha az eset a jelenlegei ter
minológiában szigorúan belpolitikai természetű. Példaként említi, hogy egy 1938-as 
németországi intervencióval megelőzhető lett volna háború, és hasonló indokok miatt 
állt ki Tony Blair iraki politikája mellett is. Az már más kérdés, hogy az azóta is siker
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télén stabilizálási kísérletek láttán elismerte a koalíciós erők politikájának hibáit. Az is 
nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokban mostanában több esetben is sérültek az 
úgynevezett „nyugati" értékek. Dahrendorf ezért szerencsésebbnek tartja, ha a „nyu
gati" európai-amerikai mellékzöngével bíró kifejezést inkább a „szabad világ" vagy a 
„liberális rend" váltanák fel.

Jelenleg senki nem gondolhatja komolyan, hogy az Egyesült Államokkal szemben 
az EU katonai-politikai értelemben valós ellensúlyt képezhet. Amerika mint „Mars", 
Európa pedig mint „Vénusz". A kérdés az, hogy milyen módot lehet találni az ameri
kai hatalmi külpolitika vadhajtásainak visszanyesegetésére. Milyen erő lehet az, mely 
rákényszerítheti az Egyesült Államokat, hogy következetesebben tartsa magát azok
hoz a szabályokhoz, melyek amúgy jó ürügyet szolgáltatnak neki háborúk elindításá
hoz. Ugyanakkor Dahrendorf az ENSZ lehetőségeit illetően szkeptikus, és nem feltét
lenül tartana megoldásnak egy felduzzasztott BT-t, ahol még nagyobb lehet az Egye
sült Államok ellen szavazó országok aránya. Nem biztos, hogy így lehetne növelni az 
ENSZ amúgy meglehetősen korlátozott cselekvőképességét. Ebben a reformfolyamat
ban nagyon fontos szerepet játszhatna az EU. Dahrendorf úgy tekint az EU-ra, mint a 
kanti örök béke még nem világszintű modelljére: amit egy jelenleg kontinensnyi méret
ben valósítanak meg, az remélhetőleg idővel világszinten is megvalósul. Kanttal szól
va az EU-nak „már ma úgy kell cselekednie, ahogy akkor cselekedne, ha az egyetlen Vi
lág már létezne".

Az EU közös gazdaságpolitikája ugyanakkor semmi szín alatt nem alkalmas arra, 
hogy a globalizáció káros szociális hatásait ellensúlyozza. Ellenkezőleg: a „Lisszaboni 
Agenda" a versenyképesség növelésnek tervével éppen ellentétes hatást fejthet ki, és 
csak még jobban felerősítheti ezeket a hatásokat. A szociális politika még mindig nem 
került ki az egyes tagállamok nemzeti hatásköréből: közös európai szociális politikáról 
mind a mai napig nem beszélhetünk. Egyébként a mai látszólagos séma, mely szerint 
Európa sokkal érzékenyebb a szociális kérdéseket illetőn, mint az Egyesült Államok, 
még egyáltalán nem volt elmondható az ötvenes-hatvanas években. Akkoriban Euró
pa számított gonosz kapitalista szervezetnek. Emellett az EU-t nem is arra tervezték, 
hogy szociális kérdésekre nyújtson megoldásokat. Ha pedig most kísérletek történnek 
arra, hogy ilyen irányba fejlesszék, az parlamenti határozatokon kívül semmilyen gya
korlati következménnyel nem fog járni. Azt elsősorban az egyes államoknak kell el
dönteni, milyen szociális politika mellett milyen versenyképességet akarnak elérni. 
Adair Turner elmélte szerint ha az állami elvonás 35 és 45 százalék között mozog, és 
egy állam ezen belül maradva magas adókat és munkáltatói járulékokat állapít meg, és 
az így keletkezett bevételeket szociális kiadásokra fordítja, azzal nem károsítja az or
szág versenyképességét.
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