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Franciaország geopolitikai törekvései
a posztbipoláris korban
Lázár Gergely

Manapság szinte közhelyszámba megy annak a felemlegetése, hogy Franciaor-
szág a 19. századtól világpolitikai szerepének erőteljes erodálódásával kény-
telen szembesülni, s e hanyatlás ellensúlyozása alapvető motivációja le� a

francia külpolitikai törekvéseknek. A 17–18. századi „aranykorban” katonai, politikai, 
gazdasági, demográfiai és szellemi-kulturális értelemben egyaránt nagyhatalomnak
számító Franciaország hanyatlásának há�erében a nemzetközi politikai és gazdasági
rendszer radikális átalakulása áll, ami hosszú távon középhatalmi szerepre látszik kár-
hoztatni Európa „nagy nemzetét”. Ezt a folyamatot annál nehezebben éli meg Párizs,
mivel a francia identitás és önkép olyan külpolitikai szerepkörre „predesztinálja”, ame-
lyet a mostani körülmények közö� aligha képes betölteni. 

A francia külpolitika kutatóit alapvetően az a kérdéskör foglalkoztatja, Francia-
ország milyen úton és eszközökkel igyekszik hatalma hanyatlásának gátat szabni, mi-
lyen értékek és érdekek orientálják külpolitikai aktivitását, s ez mennyiben befolyásol-
ja a világpolitikai eseményeket. A kérdésnek különös aktualitást ad, hogy a 2007-ben
megválaszto� új francia kú öztársasági elnök, az elődjei által folytato� politikával majd
minden téren „szakítást” hirdető Nicolas Sarkozy a 2007. augusztus 27-én tarto�, az
eddigi gyakorlat szerint éves rendszerességű nagyköveti konferencián vázolt fel elő-
ször koherens képet az általa folytatni kívánt külpolitika körvonalairól.

Vizsgálódási körünk azonban jóval túlmutat ezen, hiszen célunk a francia geopo-
litikai törekvések ismertetése. A geopolitikai elemzés abban a meglátásban gyökere-
zik, miszerint a történelem hosszú folyamatai alapvetően két tényező: az identitás és a 
földrajzi ado�ságok függvényében alakulnak, s a geopolitika – a homo politicus és a tér
közö�i kapcsolat – e ke�ős pólus körül szerveződik. A humán és fizikai geográfiában 
gyökerező geopolitika az államok törekvéseinek legtágabb rendezőelve, mivel olyan
mélystruktúrák határozzák meg, melyek a történelem során nagyfokú kontinuitást
muta�ak. A geopolitikai elemzés e struktúrák feltárását célozza, s ezekre vezeti vissza 
az államok hosszú távú külpolitikai, azaz geopolitikai törekvéseit, s a bennük végbe-
menő változásokban keresi a geopolitikai paradigmaváltások okát. A koherens geopo-
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litikai elemzés – annak ellenére, hogy Nyugat-Európában és az Atlanti-óceán túlolda-
lán rendkívüli népszerűségnek örvend – hazánkban egyelőre kevéssé elterjedt. Jelen
cikk korlátozo� keretei közö� nem nyílik ugyan mód a geopolitikai módszer elméleti 
alapvetéseinek átfogó és megnyugtató tisztázására, ám a jövőben mindenképpen szük-
ségesnek tartjuk ennek megtételét.

Célunk tehát az, hogy a rendelkezésre álló szűk keretek közö� főbb vonalaiban fel-
tárjuk a francia geopolitikai törekvések mögö� munkáló erőket – a meghatározó francia
identitásjegyeket és földrajzi realitásokat –, s ezek– állandóságának, illetve változásának 
tükrében megvizsgáljuk a geopolitikai orientációkban való leképeződésüket. Ennek 
megfelelően cikkünk első része Franciaország geopolitikai ado�ságait tárja fel, vagyis
azon tényezőket, melyek meghatározzák a geopolitikai törekvéseket; a második rész
pedig azt vizsgálja, e törekvések mely földrajzi régiókban, milyen formában és milyen 
hatékonysággal érvényesülnek. 

Vizsgálódásunk középpontjában a posztbipoláris éra áll, ám a geopolitikai elemzés
természetéből adódóan – ti. a hosszú távú folyamatokat meghatározó mélystruktú-
rákra helyeze� hangsúlyból eredően – nem maradhatunk semlegesek a hidegháborús
korszak, sőt az azt megelőző korok iránt sem. Terjedelmi korlátok mia� azonban ez
az eljárás szükségszerűen csak vázlatos jelleget ölthet, s mindössze annak eldöntésére 
szorítkozhatunk, hogy a posztbipoláris kor járt-e, s ha igen, milyen változásokkal a
francia geopolitika ado�ságait és érdekeit illetően. 

Franciaország geopolitikai ado�ságai

Amint azt előre bocsáto�uk, egy állam külpolitikájá át nagyban meghatározzák alapvető
geopolitikai ado�ságai, melyek endogén és exogén tényezők komplex együ�eseként 
elhelyezik az ado� államot a nemzetközi kapcsolatok sokdimenziós koordináta-rend-
szerében. A geopolitikai ado�ságok alapvetően két tengely: a fizikai és humán geográ-
fia, vagyis a földrajzi és identitásbeli ado�ságok mentén térképezhetők fel és értelmez-
hetők (Chauprade [2003], Csizmadia [1998a], Lacoste [1995]).

A földrajzi ado�ságok egy része (földrajzi fekvés, klíma, domborzat, állat- és növényvi-
lág stb.) természeténél fogva nagyobb kontinuitást mutat más tényezőkhöz képest, s ennek 
következtében alapvető hatást gyakorol a történelem hosszú folyamatainak alakulására.1
Ezen ado�ságok geopolitikai jelentőségét azonban mindig a technológiai, világgazdasági 
és nemzetközi politikai viszonyok ado� korra jellemző konstellációja adja.ó 2 Ebből adódóan 
a földrajzi ado�ságok geopolitikai jelentősége változásnak van kitéve, hiszen míg a földraj-
zi fekvés előnyös vagy hátrányos voltát nagyban befolyásolja a nemzetközi rendszer jellege
és az aktuális hatalmi konstelláció, addig az állam területén fellelhető erőforrások hasz-
nosságát az ado� kor domináns termelési struktúrája á és világgazdasági viszonyai határoz-
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zák meg. A földrajzi ado�ságok természetesen maguk is változhatnak, s ennek há�erében 
természetes folyamatok (pl. a „kis jégkorszak” fémjelezte éghajlatváltozás) és az emberi
tevékenység (pl. a természeti erőforrások kimerítése) egyaránt állhatnak. 

A földrajzi ado�ságok melle� az identitás is meghatározó szereppel bír, hiszen a 
rendszerint évszázadok ala� kialakult humán geográfiai ado�ságok, a történelem során
kikristályosodo� identitáselemek nagymértékben visszatükröződnek az egyes államok
külpolitikai doktrínáiban és geopolitikai törekvéseiben. Mi sem mutatja ezt világosab-
ban, mint a Sarkozy augusztus 27-i beszédében az elnök szájá ából elhangzó szavak: 
„Értékeink által vezérelt külpolitikánknak egy világos világképre és érdekeink védelmé-
re kell épülnie. Ezen keresztül fejezzük ki nemzeti identitásunkat, melyet nekem mint 
elnöknek kötelességem megtestesíteni, védelmezni és előmozdítani.” Mindazonáltal a 
mondializációs folyamatok vagy az európai integráció az önazonosság terén is alapvető
változásokat indukálnak, melyek az identitások egyidejű felerősödésén és meggyengü-
lésén keresztül természetszerűleg maguk után vonják a külpolitikák változását is.

A demokratikus társadalmakban az egymást váltó kormányok természetesen saját 
ideológiai lenyomatot hagynak az állam külpolitikájá án, mégsem kérdőjelezik meg ál-
talában az állam földrajzi és identitásbeli realitásaiból levezethető objektív geopolitikai
érdekeket és orientációkat. Természetesen rendkívül nehéz eldönteni, vajon egy külpo-
litikai fordulat mikor tekinthető az aktuális geopolitikai paradigmától való elhajlásnak,
és mikor a megváltozo� geopolitikai helyzethez való alkalmazkodásnak. Ezért kell 
különös figyelmet szentelnünk a kontinuitás és diszkontinuitás szerepének, melyre
Chauprade [2003] alapvető jelentőségű művében felhívta a figyelmet, midőn „geopoli-
tikai állandókról és változókról” (constantes et changements géopolitiques) beszélt.

A fentiekben – helyhiány mia� csupán legfőbb elemeiben – felvázolt geopolitikai 
elemzési szempontrendszer alapján magától értetődő, hogy minden elemzésnek az
ado� állam fizikai és humán geográfiai ado�ságainak ismertetésével kell kezdődnie.
Franciaország földrajzi ado�ságai és a francia identitás alkotóelemei a geográfusok,
történészek és nemzetközi kapcsolatok szakértői által kiválóan feltárt és kimerítően
elemze� tények, ezért e cikk keretei közö� semmiképpen sem célunk részletekbe menő
ismertetésük. Ehelye� arra törekszünk, hogy a francia geopolitikai tudat kialakulásá-
ban kiemelt szerepet játszó, valamint a gyakorlati geopolitikai törekvéseket megha-
tározó identitásjegyeket és földrajzi ado�ságokat koherens módon, egységes elméleti 
keretben értelmezzük, rámutatva a közö�ük meglévő kapcsolódási pontokra, valamint 
a kontinuitás és diszkontinuitás szerepére. 

A francia identitás mint a geopolitika humán oldali mozgatórugója
Az alábbiakban tárgyalandó identitáselemek – mint a nemzetállami eszme, a „függet-
lenség” vagy a „befolyás és tündöklés politikájaá ” – a francia történelem során fokoza-
tosan letisztuló fogalmak, melyeket először Charles de Gaulle tábornok-elnök „kodi-
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fikált” és te� a francia külpolitika konceptualizált vezérelveivé, s melyek mind a mai
napig alapvető vonásaikat tekintve változatlanok maradtak. A francia külpolitikai gya-
korlat és retorika szívóssága és életereje abban keresendő, hogy De Gaulle olyan egy-
séges külpolitikai koncepciót alkoto�, amely a külpolitika és a nemzeti azonosságtudat 
közö�i koherencia maximalizálására épült (Vincze [2005]), vagyis az objektív francia
geopolitikai paradigma kereteibe íródo�.

A nemzetállami eszme, a francia identitás tartóoszlopa
A nemzetállam (Etat-nation) a francia azonosságtudat legáltalánosabb referenciakerete,
legalapvetőbb geopolitikai reprezentációja, mely több évszázados politikai-társadalmi
fejlődés eredményeként, a monarchikus colbert-izmusban és a jakobinus centralizmus-
ban egyaránt gyökerező nemzeti eszme és etatista szemlélet visszavonhatatlan politi-
kai-spirituális egyesüléseként jö� létre (Giscard d’Estaing [2003], Lacoste [2006]). Ennek 
eredményeként születe� meg a sajátos francia szuverenitásfelfogás, melyben a nemzeti
szuverenitás végső letéteményese, s egyben a nemzetközi kapcsolatok egyetlen legitim
szereplője a nemzetállam. A nemzetállami eszme geopolitikai leképeződése leginkább
a nemzetközi kapcsolatok, illetve az európai integráció természetével kapcsolatos fran-
cia külpolitikai a�itűdben érhető te�en.

A nemzetközi kapcsolatok De Gaulle-nak par excellence államközi kapcsolatokat je-
lente�ek, s ez magyarázta a tábornok-elnök ENSZ-szel szemben táplált ellenérzéseit
éppúgy, mint a bipoláris rendszer ideológiai törésvonalait a nemzeti érdekek primá-
tusára hivatkozva meghaladni kívánó törekvéseket, a francia „enyhülési” politikát. 
A francia Európa-politika is állandóan dilemma elő� állt, mivel a saját európai ve-
zető szerepének megteremtésére törekvés lépten-nyomon a nemzetállami logikával 
ellentétes föderalizmus határmezsgyéjére sodorta. Ezzel magyarázható az is, hogy a 
globalizációban viszonylag sikeresen „teljesítő” Franciaországban miért élvez a poli-
tikum mégis elsőbbséget a gazdasági szemléletmóddal szemben. S a sort még folytat-
hatnánk. A nemzetállami eszme azonban véleményünk szerint – annak ellenére, hogy
tagadhatatlanul tovább munkál a francia geopolitikai tudatban – a posztbipoláris kor-
ban legalább három kihívással néz szembe:

• A kétpólusú rendszer felbomlása mindenekelő� a globalizációs folyamatok fel-
erősödését vonta maga után, ami francia értelmezés szerint az amerikai hegemó-
nia minden téren: a politika, a gazdaság és a kultúra világában való agresszív 
expanzióját eredményezte, a francia értékek és érdekek látványos visszaszorulása
melle�.3

• A másik folyamat az európai integráció, mely a maga teljesen egyedi intézményi 
struktúrájá ával és működési mechanizmusaival, az állam és a nemzetközi szerve-
zet közö�iséggel jellemezhető „furcsa állat” mivoltával nem kevés fejtörést okoz 
a döntően a nemzetállami eszme által inspirált franciák számára. S míg az Euró-
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pai Unió (EU) „felülről”, addig a szintén az integráció keretei közö� megerősíte�
regionalizmusok „alulról” kérdőjelezik meg a nemzetállami szuverenitást.

• VéVV gül a bevándorlás említendő, mely – sajátos jellegénél fogva (ti. a nagy szám-
ban való letelepedés és a főként iszlám civilizációs há�ér következtében) – a 20.
század végére válságba sodorta a francia integrációs modellt, s jelentősen módo-
síto�a Franciaország belső geopolitikai viszonyait (Lacoste [1995]). 

A „számítani akarás” mint a francia külpolitika vezérelve
Az egyes államok külpolitikájá ának tipologizálása során Charillon [2002] Franciaorszá-
got az ún. projektív külpolitikát (politique extérieure de projection) folytató államok közé
sorolja. Ennek jellemzői a politikai, gazdasági és kulturális hatalom nemzeti terüle-
ten kívülre való kivetítésének szándéka; a szimbólumokra és gesztusokra különösen
érzékeny diplomácia; egy szűkebb regionális helye� globális világkép; végül egyfajta 
„egyetemes üzenet” hordozása, azaz a saját „modell” exportálásának szándéka. 

 E projektív külpolitikai architektúra kitűnően leírható azokkal a többnyire jól ismert 
fogalmakkal, melyek a francia azonosságtudat geopolitikai relevanciával bíró elemeit
ragadják meg. Első helyen említendő a dicső történelmi múltban gyökerező „nagyság”
(grandeur) és „dicsőség” (gloire) alapelve, mely a mai terminológiában inkább a „rang 
és tekintély megőrzése” (tenir son rang et prestige), a „húzóerő képzése” (formuler une
capacité d’entraînement)îî  vagy a „befolyás és tündöklés politikája” á (politique d’influence et
de rayonnement) formájá ában jelenik meg. E geopolitikai reprezentáció a minden külpo-
litikai esemény kapcsán megnyilvánuló globális „hiperaktivizmusban”, eredmény he-
lye� sokszor szimbólumorientált külpolitikai retorikában és gyakorlatban ölt testet.4

Ezzel szoros összefüggésben áll a „francia kivételesség” (exception française), a „glo-
bális elhivato�ság” (vocation mondiale), az „egyetemes üzenet” (message universel) vagy 
a „francia modellértékűség” (exemplarité française) tudata, vagyis az az a�itűd, amely az
„egyediben az egyetemeset látja” (Bastien [1997]), saját magát példaként, modellként 
állítja a világ elé. E fogalmi apparátus tükrözi azt a törekvést is, hogy a hatalom „ke-
mény” a�ribútumai terén mindinkább teret vesztő Franciaország „puha” hatalommá
konvertálja erőforrásait, vagyis a katonai-politikai helye� mindinkább a kulturális-in-
tellektuális befolyásra helyezze a hangsúlyt, pl. a nemzetközi frankofón közösség meg-
szervezésén keresztül (lásd később).

A „függetlenség” (indépendence)éé  továbbra is meghatározó eleme a francia külpoli-
tika formálásának, melynek lényege a külpolitikai manőverező képesség, a stratégiai
önállóság megőrzésére törekvés. Ez a kétpólusú rendszerben többek közö� a francia
„hátsóudvarnak” számító Françafrique-kal vagy az arab világgal fenntarto� privilegi-
zált kapcsolatokban mutatkozo� meg, s ebből vezethető le az is, miért bizonyult és bi-
zonyul továbbra is Franciaország számára nehézkesnek e kapcsolatok „europaizálása”.
A „biztonság” (sécurité) szintén hosszú ideje munkáló alapelv, mely a kritikák ellenére
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alapvető jelentőségűnek tarto� transzatlanti viszony ápolására és az európai védelmi
képességek fejlesztésére irányuló törekvésekben egyaránt megnyilvánul. 

A francia geopolitikai tudat ezen elemei bonyolult és szövevényes, hol egymást erő-
sítő, hol egymásnak ellentmondó viszonyban állnak egymással, mégis alapvetően egy
irányban, a „számítani akarás” (vouloir compter) jegyében fejtik ki hatásukat (Charillon 
[2005]). Ez az a�itűd szinte valamennyi francia geopolitikai törekvésben te�en érhető, 
ezért tulajdonképpen egyfajta általános érvényű vezérelvnek tekinthető. Ez alapján ért-
hető meg, miért vonja ki magát Franciaország a NATO integrált katonai struktúráiból 
1966 óta – amelle�, hogy a transzatlanti kapocs biztonságpolitikai jelentőségét komo-
lyan sosem kérdőjelezte meg –, tart fenn privilegiz– ált és sokoldalú kapcsolatokat egy-
kori gyarmatbirodalmával, helyez kiemelt hangsúlyt a frankofón közösségre, törekszik 
az Egyesült Államok „hiperhatalmával” szemben ellensúlyt alkotni képes „stratégiai 
partnerség” kialakítására két meghatározó geostratégiai játékossal, Oroszországgal és
Kínával stb.

Ugyanakkor az elmúlt fél évszázadban, s különösen a posztbipoláris korban egyre 
nyilvánvalóbbá vált a francia identitás és az erre épülő geopolitikai törekvések, vala-
mint a tényleges külpolitikai érdekérvényesítési képességek közö�i növekvő diszkre-
pancia. A mondializáció által kialakíto� gazdasági interdependencia, a globális bizton-
sági kihívások megsokszorozódása, a francia modellértékűség eróziója egyre jobban 
megkérdőjelezte a fentiekben leírt külpolitikai alapelvek megalapozo�ságát és gyakor-
lati érvényesíthetőségét. Franciaország, e globális horizontú geopolitikát folytató kö-
zéphatalom ezért ke�ős, hatalmi-lélektani válságba került, csapdába ese� törekvései és
tényleges képességei, a „számítani akarás” vágya és a „számítani nem tudás” valósága 
közö�. Franciaország – Vincze Hajnalka találó kifejezését kölcsönözve (Vincze [2005]) 
– a „hanyatláspercepció és a reziduális nagyhatalmiság szorításába” került.

Mindazonáltal a változó geopolitikai ado�ságok melle� Franciaország – a körül-
ményekhez képest viszonylag sikeresnek nevezhető – kísérletet te� az alkalmaz-
kodásra, s ez a posztbipoláris kor francia geopolitikai törekvéseiben világosan tet-
ten érhető. Úgy tűnik, a francia geopolitika fókuszában álló Európa-politika ebben 
kulcsszerephez jut, s i� egy rendkívül összete� kölcsönhatásnak lehetünk szemtanúi, 
melyben egyrészt Franciaország egyre inkább európai keretek közö� értelmezi füg-
getlenségét, biztonságát vagy éppen modellértékűségét, azaz saját hatalmi ambícióit 
„europaizálja”, illetve az Európai Unió projektjének formálásával, a közös európai 
politikák francia elképzelések szerinti alakításával igyekszik az európai ambíciókat 
„francizálni”, vagyis saját geopolitikai törekvéseit európai szintre emelni. Az uniós
szinten kialakíto�, illetve kialakításra váró közös politikák, mint a kül-, biztonság- 
és védelempolitika, a közös védelmi erők felállítása, a bevándorlási, menekültügyi 
és vízumpolitika, Schengen vagy az euro–mediterrán dialógus mind-mind ebbe az 
irányba mutatnak. Mindemelle� azonban Franciaország igyekszik megtartani azt a 
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mozgásteret is, melyet hagyományos „hátországai”, mint Fekete-Afrika vagy az arab 
világ biztosítanak számára. 

Bár Bertrand Badie a Le Monde internetes portálján 2007. május 11-á én folytato� inter-
aktív beszélgetésben5 úgy vélte, Sarkozy szakít a „nagyság” De Gaulle és Chirac által is 
vallo� víziójával, az újdonsú ült elnök eddigi retorikája inká ább csak a hangnem finomí-
tására enged következtetni, a tényleges szemléletváltásra nem. Meglátásunk szerint az
Élysée palota új lakú ója – ha módosult formában is, de – lényegileg azonos tartalommal 
viszi tovább és testesíti meg a francia azonosságtudat meghatározó jegyeit. 

A francia geopolitika földrajzi komponensei
Amint azt a fentiekben megállapítha�uk, Franciaország olyan középhatalom, amely
globális horizontú geopolitikát folytat. S ennek okai legalább annyira a francia önér-
telmezésben és azonosságtudatban keresendők, mint az ország valóban globális kiter-
jedésében. A tengerentúli megyék és területek rendszere révén ugyanis Franciaország
mindhárom óceánon és mindegyik kontinensen jelen van valamilyen formában, s ez
valóban kivételes geopolitikai ado�ság. Ennek ellenére Franciaország mindenekelő�
európai hatalom, ahol a kontinensen belüli sajátos geopolitikai fekvése különleges utat
jelölt ki számára. 

Franciaország, a tenger és a szárazföld találkozásánál fekvő állam
Az angolszász geopolitika talán legfontosabb megfigyelései közé tartozik, hogy az 
európai nagyhatalmiság eredetét, az európai civilizáció geopolitikai gyökereit a maritim
jellegre veze�e vissza. Eszerint a nagy civilizációk mindig a tengerek és folyóvizek 
mentén jö�ek létre és virágoztak fel, az ókori Egyiptomtól és Hellásztól kezdve a kö-
zépkori Spanyolországon és Portugálián át Nagy-Britanniáig és az Egyesült Államokig.
Többek közö� ez a vízi fekvés te�e lehetővé az európai hatalmak felemelkedését a ten-
gerek meghódítása, az ÚjvilÚ ág felfedezése és a gyarmatosítás által, míg erre a száraz-
föld belsejébe „szorult” Németország és Oroszország sokáig képtelennek bizonyult.

E sajátos földrajzi konfigurációk alapvetően meghatározták az egyes államok geo-
politikai ado�ságait és törekvéseit. Gondoljunk csak az inzuláris fekvése mia� külön-
leges védelmet élvező Nagy-Britanniára, vagy a központi fekvése mia� több irányból
fenyegete� és több irányba terjeszkedni képes Németországra! Franciaország különle-
ges helyzete épp abban rejle�, hogy a „tenger és a szárazföld találkozásánál” való fek-
vése mia� eleve ke�ős hatalomként születe� meg (Chauprade [2002]). A formája mia�á
sokszor csak „a Hatszög”-ként (l’Hexagone) emlegete� Franciaország olyan jellegzetes 
és harmonikus geopolitikai képződmény, melyet három oldalról tengerek, a másik há-
romról pedig szárazföldek határolnak. S geopolitikai egyensúlyi helyzetét nemcsak 
maritim és kontinentális határainak megegyező hossza adja, hanem az a tény is, hogy
a hatból öt voltaképpen „természetes” határ.6
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Érdekes, hogy Franciaország a történelem során nem igazán tudo�/akart élni sajátos
geopolitikai fekvéséből adódó előnyeivel, ke�ős geopolitikai jellegével. Franciaország 
ugyanis – a gyarmatosításban elért viszonylagos sikerei ellenére – geopolitikai irányult-
ságát tekintve mindig is kontinentális hatalom maradt, s az Európán kívüli világ felé 
fordulása és a kolonizáció alapvetően európai hatalmának konszolidálását vagy egész
egyszerűen presztízscélokat szolgált (Vincze [2005]). Mivel magyarázható ez a helyzet?
Mindenekelő� azzal, hogy a francia föld mondhatni túlságosan is bőkezűen bánt ez-
zel a néppel. A rendkívül termékeny földek, a kitűnő éghajlat, a változatos domborzat
mind-mind olyan ado�ságok, melyek Franciaországot legalább a 19. századig ellá�ák 
azokkal az erőforrásokkal (élelem, nyersanyag, humán erőforrás), melyek virágzását 
biztosíto�ák, s ebből adódóan sokáig hiányzo� a tengeri terjeszkedésre irányuló belső
kényszer. A francia geopolitikai tudatnak kulcsfontosságú eleme az anyaföldhöz fűző-
dő, már-már szakralizált viszony, mely egységet alkot a nemzetállami eszmével. 

A kontinentális szemlélet dominanciája melle� azonban Franciaorszá ágot földrajzi
fekvése a szárazföldi és tengeri hatalmak „ke�ős feltartóztatásának” szerepkörére pre-
desztinálta. Miután a 17. század közepére sikeresen megtörte az őt harapófogóként 
szorongató, Habsburg irányítású germán–atlanti (német–spanyol) szövetséget, s a
Német-Római Birodalom dezintegrálásával elérte alapvető geopolitikai törekvését, a 
tőle keletre fekvő területek hatalmi vákuumba taszítását, saját kontinentális hegemó-
niájá ának kiépítésébe kezde�. Ez a törekvés a napóleoni idők ala� érte el tetőpontját, 
de akkor már az európai koncert csíráiba ütközve, a hatalmi egyensúlyt célzó brit geo-
politika sikeres tevékenységének köszönhetően végül összeomlo�. A hidegháborús
rendszer következtében megoszto� Németországot és Európát Franciaország eleinte, a 
britek kizárásával ismét uralha�a, s ezt a dominanciát a francia–német tandem ke�ős
aszimmetriára épülő rendszerében még az Egyesült Királyság csatlakozását követő-
en is alapvetően képes volt fenntartani. A hidegháború vége azonban súlyos csapást 
mért a francia pozíciókra: az amerikai támogatás melle� újraegyesú ülő Németország 
hamarosan feszegetni kezdte az addigi egyenlőtlen partnerség kereteit, s Franciaország 
az újraegyesú ült Európa fele� rövid időn belül elveszíte�e befolyásának jelentős részét. 
A Szovjetunió összeomlása következtében a Baltikumban, Közép-Európában és a Bal-
kánon létrejö� geopolitikai vákuumba az Egyesült Államok és atlantista szövetségese, 
Németország nyomult be, s ezzel Franciaország – egyes francia szerzők, pl. Chauprade
[2002] értelmezésében – ismét az egymással összefogó szárazföldi és tengeri hatalom
szorításába került.

Franciaországnak a „szárazföldek és a tenger találkozási pontjában” való fekvésének 
geopolitikai jelentősége a lezajlo� világpolitikai és világgazdasági folyamatok követ-
keztében valamelyest átalakult. Napjaink alapvetően békés európai viszonyai közepet-
te a francia ke�ős geopolitikai jelleg átértékelődö�: katonai-politikai jelentősége csök-
kent, míg gazdasági-kereskedelmi szempontból felértékelődö�. Franciaország ugyanis
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mind a kontinentális kereskedelmi véráramnak fontos része – noha az EU geopolitikai
súlypontja a posztbipoláris korban végbement bővítések következtében északkelet felé,
elsősorban Németország irányába mozdult el –, az Atlantikumra– és Mediterráneumra
való nyito�ságával pedig a transzatlanti, távol-keleti, közel-keleti és afrikai kereskede-
lem egyik fontos tranzit- és célállomása. 

Kiemelt figyelmet érdemel továbbá, hogy tengerentúli területei révén Franciaország 
valóban globális hatalom benyomását kelti, hiszen a világ minden földrészén és óceánján
elszórva mintegy 2,5 millió francia állampolgár él, 10 millió km²-nyi tengeri területhez, 
valamint számos katonai és tudományos bázishoz ju�atva az anyaországot. Az egykori 
gyarmatbirodalom e sajátos maradványa jelentős mértékben hozzájá árul – a „számítani 
akarás” jegyében – a globális katonai, politikai, gazdasági és tudományos-kulturális je-
lenlét fenntartásához, a „befolyás és tündöklés politikájá ának” folytatásához. 

A nyersanyagok jelentősége a francia geopolitikai orientációkban
Az államok geopolitikai törekvéseiben mindig is kulcsszerepet játszo� az ado� kor
termelési és technológiai szükségletei szempontjából alapvető erőforrások biztosítá-
sa. Míg a 20. század derekáig az európai államok energiaigényüket többnyire o�hon
bányászo� szénből fedezték, addig a század második felében hihetetlen mértékben 
megugro� energiaigény, illetve a hazai szénkészletek kimerülése és/vagy az importál-
ható kőolaj és földgáz világpiacon való megjelenése az energiahordozókban gazdag,
többnyire Európán kívüli térségek súlyának felértékelődésével, s az európai államok
geopolitikai orientációinak átstrukturálódásával járt.7

A posztbipoláris rendszer egyik alapvető és meghatározó geopolitikai ado�sá-
ga Európa, s ezen belül Franciaország nyersanyagkészleteinek fokozatos, és egyre
drámaibb mértéket öltő kimerülése. Európa jövőjére egyre nagyobb súllyal nehezedik
az ásványkincsek és energiahordozók fokozódó hiánya: az északi-tengeri kőolaj- és
földgázmezők belátható időn belül kimerülnek, az európai szénkészletek szintén ki-
apadóban, vagy kitermelésük bizonyul túlzo�an drágának, az atomenergia alapanya-
gául szolgáló urániumot pedig növekvő mértékben szintén importból kell fedezni. 
Franciaország helyzete ebben a tekintetben különösen szerencsétlen, hiszen a straté-
giai nyersanyagokból, mint szén, vasérc, kőolaj, földgáz vagy urán, mára szinte teljes
egészében behozatalra szorul (Maillard–Lavergne [2006]).

Napjainkban a nemzetközi kapcsolatok egyik legfontosabb, stratégiai jelentőséggel 
bíró területe az energiakereskedelem. Franciaország számára ezért különös jelentőség-
gel bír, hogy a IV. Köztársaság ala� elindíto�, majd az V. Köztársaság ala� befejeze�
nukleáris projektnek köszönhetően 1990-től villamosenergia-termelésének 80 százalé-
kát, teljes energia-szükségletének 40 százalékát atomenergiából fedezi, ami az egész
világon egyedülálló teljesítmény. A hazai vízerőműveknek, megújulú ó energiaforrások-
nak és a minimális hazai gáz- és olajvagyonnak köszönhetően ma Franciaország ener-
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getikai függősége a külvilággal szemben 51 százalék (Percebois [2006]), ami szintén 
rendkívül fontos a függetlensége fele� kínosan őrködő francia külpolitika számára. 

Az energiabehozatal struktúrája egyben kĳelá öli azokat a térségeket, melyek a fran-
cia geopolitika számára elsődleges jelentőséggel bírnak.8 2005-ben Franciaország kő-
olajimportja az alábbiak szerint oszlo� meg: Közel-Kelet (26,6 százalék), Északi-tenger 
(26,3 százalék), posztszovjet térség (23,2 százalék), Észak-Afrika (12,1 százalék), Feke-
te-Afrika (10,6 százalék), illetve egyéb (1,3 százalék). Ami a földgázimportot illeti: első
helyen Norvégia állt (23,1 százalék), majd Oroszország (19,5 százalék) következe�, s
őt köve�e Hollandia (16,2 százalék) és Algéria (16 százalék), valamint egyéb államok
(25,2 százalék).9 Ez a struktúra fontos adalékot ad annak megvilágításához, miért áll a 
francia geopolitikai orientációk középpontjában az arab világ, Oroszország és Fekete-
Afrika, valamint újabban egyre inkú ább Közép-Ázsia is. 

Fekete-Afrika jelentőségét tovább növeli, hogy a kontinens más ásványkincsekben is
mérhetetlenül gazdag, s ez magyarázza azt is, miért tanúsít iránta fokozódó érdeklő-
dést az Egyesült Államok és Kína. De ugyanígy Franciaország számára sem nélkülöz-
hető a mauritániai vasérc, a nigeri uránérc vagy a guineai bauxit. Különösen felértékeli 
Franciaország egyik tengerentúli területét, Ú

g
j-KaledÚ óniát az o� található nikkel, mely 

a világ készleteinek 25 százalékát teszi ki. Ezen kívül a hatalmas, 10 millió km²-es ki-
zárólagos gazdasági zónák is hatalmas potenciált jelentenek, hiszen a hozzájuk tartozá ó
kontinentális talapzat fontos nyersanyagokat rejthet.

A francia geopolitika orientációi

Az előzőekben á�ekinte�ük a francia geopolitikai tudat alkotóelemeit képező emberi és
földrajzi tényezőket, hogy a geopolitikai törekvések há�erében meghúzódó hajtóerőket 
és kényszereket feltérképezzük. Megállapítható, hogy a geopolitikai tudatot az embe-
ri tényező irányából meghatározó identitás legfőbb jellemzője a dinamikuső állandóság, 
melynek következtében a belső és külső geopolitikai ado�ságokat jelentősen módosító
folyamatok ellenére ez a tényező nagyfokú kontinuitást mutato� az elmúlt évszázadok
során, jóllehet megnyilvánulási formái és eszköztára a kor viszonyaihoz idomulva módo-
sultak. Jelentősebb változások mentek végbe a francia geopolitika földrajzi komponen-
seit illetően, i� ugyanis a mondializációs folyamatok és az ipari modernizáció által fűff tö�
nyersanyagéhség alapvető változásokat hoztak. TéTT ny ugyanakkor, hogy mind a humán, 
mind a fizikai geográfia tekintetében a bipoláris rendszer felbomlása nem járt geopoli-
tikai paradigmaváltással Franciaország számára, még ha a későbbiekben igyekszünk is
rámutatni, hogy kisebb-nagyobb mértékben hangsúlyeltolódásokat eredményeze�.

A geopolitikai elemzés egyik legkézenfekvőbb eljárása a külpolitika földrajzi ori-
entációinak feltárása, ami lehetővé teszi a geopolitikai ado�ságok és azok külpolitikai 
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leképeződése közö�i összefüggések meghatározását. A francia geopolitika fő irányai jó 
ideje ado�ak ugyan – és ebben a hidegháborús rendszer összeomlása sem hozo� radi-
kális változást –, mindazon– által nem elhanyagolható súlyponteltolódások mentek vég-
be közö�ük, valamint magukon a fő tengelyeken belül is figyelemre méltó hangsúlybe-
li módosulások következtek be. Ezek alapján figyelmünk az alábbi régiók vizsgálatára
terjed ki, mely sorrend egyben az egyes térségek közö�i fontossági sorrendet is tükrözi:
Európa, a Mediterráneum és az arab világ, Fekete-Afrika, az Egyesült Államok, Orosz-
ország és Kína, a tengerentúli Franciaország, valamint a frankofón térség. Terjedelmi
korlátok, illetve egyelőre kisebb jelentőségük mia� nem szentelünk külön részt Közép-
Ázsiának és Latin-Amerikának, mindössze utalhatunk arra, hogy a francia geopolitika
– s különösen a posztbipoláris korban – egyre nagyobb érdeklődést tanúsít irántuk. 

Európa, a francia geopolitikai törekvések eszköze és célja
Mint azt korábban előre bocsáto�uk, Franciaország – a tenger és a szárazföld találkozá-
sánál való különleges földrajzi fekvése ellenére – mindig is és mindenekelő� kontinen-
tális, tehát európai hatalom volt és maradt. Ez a helyzet az elmúlt bő fél évszázad ala�
lezajlo� folyamatok – így elsősorban a dekolonizáció és az európai integrációs folyamat
– következtében még nyilvánvalóbbá vált, sőt a kétpólusú rendszer összeomlása követ-
keztében minőségi változáson ese� keresztül. Így joggal állítható, hogy a posztbipoláris
kor francia geopolitikai törekvései továbbra is elsősorban Európa „megszervezésére”,
az európai integráció elmélyítésére irányulnak. A francia Európa-politika há�erében 
két alapvető indíték húzódik meg: a hanyatlóban lévő francia hatalom megsokszoro-
zásának szándéka, illetve Németország ellenőrzésének igénye. Ennek fényében kell
értelmeznünk az integráció jövőjével kapcsolatos francia álláspontokat, legyen szó az
intézményi reformról vagy az EU bővítéséről.

Az európai integráció mint hatalmi multiplikátor
A második világháború után a francia Európa-politika formálásában az értékek és ér-
dekek egyidejűleg hato�ak. Az „egyesült Európa” kontúrjait jelentős mértékben meg-
szabó, föderalista indí�atású francia kereszténydemokrata politikusok – mint Jean 
Monnet vagy Robert Schuman – azt a „nagy tervet” (grand dessein) tűzték ki maguk elé,
hogy Európa szabad és demokratikus országaival közösen megszervezzék az európai 
integrációt, mely idővel egész Európa egységéhez is elvezet majd (Froment-Meurice 
[2000]). Másrészt a világháborús pusztítások és a rendkívüli erőfeszítéseket követelő
újjú áépítés terheit nyögő, s a gyarmatbirodalmának szétesésére utaló egyre több jel által
nyugtalaníto� Franciaország arra kényszerült, hogy hanyatló hatalmának megőrzését 
biztosítandó, más eszközök után nézzen. A gyarmatbirodalmát az 1960-as évek elejére
aztán végleg elvesztő Franciaország geopolitikai törekvéseinek célja ezért egyértelmű-
en Európa „felépítése” (construire l’Europe) le�.10 Egy olyan Európáé, amely pótlólagos
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erőforrások és eszközök rendelkezésre bocsátásával lehetővé teszi a világpolitikai sze-
repében látványosan megingo� francia hatalom megsokszorozását (Bastien [1997]).11

Franciaország a De Gaulle-i pragmatizmus jegyében elsősorban eszközként tekin-
te� Európára, melyre saját geopolitikai tudatát, identitását és ambícióit vetíte�e ki.12

A francia befolyás az európai intézményi struktúrán, a közösségi politikákon és az in-
tegráció működésén kezdetben világosan kitapintható volt,13 ami egy „francia Európa”
(Europe à la française) megvalósulásával kecsegtete� (Bautzmann [2006a]). Az Európa 
„hatszögesítésére” vagy „franciásítására” irányuló törekvéseket azonban az elmúlt öt-
ven évben, de különösen a hidegháborús rend összeomlása óta lezajlo� folyamatok
alaposan megtépázták.

Az Európa fele�i francia befolyás csökkenésében először is az EU folyamatos bővülé-
se játszo� közre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a hivatalos álláspon�al ellentétben a fran-
cia geopolitikai érdekeknek leginkább a megoszto�ság állapota felelt meg, amit az ún. 
„Karoling-Európa” megvalósulása jelente� (Szűcs [2006]). Ez egy Franciaország által 
uralt, az NSZK-val való egyenlőtlen egyensúlyra, valamint az „akadékoskodó” britek
kizárására épülő geopolitikai koncepciót jelente�. S amint azt a további államok csat-
lakozása, főként pedig a keleti bővítések igazolták: Franciaország annál kevésbé volt
képes uralni Európát, minél közelebb került a „nagy terv” megvalósulásához. A négy 
nagyobb hullámban végbement bővítések az európai integráció belső geopolitikai vi-
szonyainak folyamatos módosulásával jártak, ezek közül azonban csak a mediterrán 
irányú növelte Franciaország súlyát. Az európai integráció földrajzi kiteljesedése, külö-
nösen a kétpólusú rendszer összeomlása után, összességében északkeleti irányba tolta 
el az EU földrajzi, politikai és gazdasági súlypontját, s ezzel az újraegyesú ült, centrális
fekvését visszanyerő Németország, valamint az európai ügyekben aktivizálódó Nagy-
Britannia geopolitikai felértékelődésével járt (Moreau Defarges [2002]). A tagállamok
számának növekedésével folyamatosan nő� az EU heterogenitása, s a különböző tör-
ténelmi-kulturális hagyományokkal és érdekekkel rendelkező államok Európája egyre á
inkább a „kormányozhatóság” határára juto�.

Ezek a változások felerősíte�ék azt a francia Európa-politikát egészen a kezdetek-
től végigkövető dilemmát, amely a kontinensen vezető szerepre törekvő, ugyanak-
kor az abban való feloldódástól re�egő Franciaországot jellemezte, s ami a monnet-i
szupranacionalizmus és a De Gaulle-i intergovernmentalizmus váltakozásában és ko-
egzisztenciájá ában testesült meg (Vincze [2005]).14 Franciaország az integráció előre 
haladtával mind többet volt hajlandó/kénytelen feláldozni szuverenitásából azért, hogy
az ily módon „europaizált” politikák fele�i befolyását legalább részlegesen meg-
őrizze. Ez a folyamat különösen felgyorsult az elmúlt bő másfél évtizedben, hiszen a
maastrichti, amszterdami és nizzai szerződések alapvető változásokkal jártak az unió
működése és a közös politikák tekintetében, s a most készülő „reformszerződés” is
ezen az úton halad tovább.
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Az egyik legfontosabb változás a gazdasági integráció kiteljesedése volt, amely az 
egységes belső piactól eljuto� a Gazdasági és Monetáris Unióig (EMU). A monetáris
politika önállóságát „felszámoló” s a gazdaságpolitikai mozgásteret is jelentősen szű-
kítő folyamat a nemzetállami szuverenitás eszmei tüzében kovácsolt francia lélek szá-
mára komoly dilemmát jelente� (Verluise [2001]), pedig aligha vitatható, hogy az eu-
rópai gazdaságok összefonódása és kölcsönös függése napjainkra olyan szintre juto�,
amikor a fiskális és monetáris politikák összehangolása hovatovább elkerülhetetlenné
vált. Jelenleg Franciaország külkereskedelmi forgalmának és befektetéseinek mintegy
kétharmadát az EU25-ökkel bonyolítja le,15 s ez a reálgazdasági összefonódás, vala-
mint a De Gaulle-i utilitarista a�itűd helye� egy valamelyest „européerebb” szemlé-
letmód előtérbe kerülése azt eredményezte, hogy Franciaország eurocentrikussága a 
posztbipoláris kor évei ala� tovább erősödö�. A lezajlo� folyamatokat szemlélve azt
mondhatjuk, az európai integráció immár nemcsak eszköze, hanem célja is egyben a
francia geopolitikai törekvéseknek.

A csupasz gazdasági megfontolásokkal szemben – morális értelemben és legalábbis 
retorikai szinten – zsigeri undorral viseltető, a politikum iránt viszont „természetszerű-
leg” vonzódó francia lélek a posztbipoláris Európa megszervezésére irányuló törekvése-
inek egyik vezérfonalává te�e a mindig is óhajto� „politikai Európa” (l’Europe politique)
megerősítését. E koncepció lényege, hogy Európa nem ragadhat meg a lenéze� angol-
szász típusú szabadkereskedelmi szemlélet (libre-échangisme anglo-saxon) szintjén, hanem
vissza kell térnie az ötvenes években kudarcot vallo� politikai integráció projektjéhez.
Ez valójó ában az „Európa-nagyhatalom” (l’Europe-puissance) francia víziójó ának megfelelő-
en egy erőteljesebb világpolitikai szerepet vállaló, gazdasági erejéhez „felnövő” és a he-
gemón törekvésekkel szemben ellensúlyt képezni képes Európa megteremtését jelenti.

Ennek egyik legfontosabb eszköze pedig a „védelmi Európa” (l’Europe de la défense)é
projektje, mely amelle�, hogy Európát egy napon képessé teheti a tényleges világpoliti-
kai szerepvállalásra, nem mellékesen a katonai téren kétségkívül domináns pozícióban
lévő Franciaország vezető szerepének megerősödésével járna.16 A „védelmi Európa”
terve szinte folyamatosan napirenden volt a hidegháború ala�i francia külpolitiká-
ban, igazi lendületet azonban csak a kétpólusú rendszer összeomlásával ve�, amikor
a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) tervét a maastrichti szerződésben lefekte�ék.
Párizs ambíciói azonban az erős atlantista kötődésű tagállamok (Dánia, Egyesült Ki-
rályság, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország), illetve a semleges álla-
mok (Ausztria, Finnország, Írország, Svédország) ellenállásába vagy érdektelenségébe
ütköztek. Alapvető változást csak a német és brit külpolitika változása hozo�, melynek
köszönhetően a kilencvenes évek végén komoly előrelépések történtek e téren.17

A sikerek ellenére számos szerző (Lindley-French [2002], Laughland [2003]) amelle�
érvel, hogy a közös kül-, biztonság- és védelempolitika jelenlegi struktúrája, az alapá -
vetően konszenzuskényszerre épülő döntéshozatal, valamint a tagállamok túlságosan
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eltérő érdekei, alacsony teherviselési képessége vagy egyszerűen ambíciótlansága nem 
teszi lehetővé, hogy az EU autonóm, független és hatékony világpolitikai szereplővé 
váljon. Úgy tűnik, komoly válság (háború vagy fegyveres konfliktus) esetén az unió 
valóban képtelen közös hangon megszólalni, amint arra a kilencvenes évek elejének 
délszláv válsága vagy a 2003-as iraki háború drámai erővel világíto�ak rá. 

Franciaország a saját geopolitikai elképzeléseit és érdekeit az EU külkapcsolati rend-
szerének (külkereskedelem, külpolitika, segélyezés) befolyásolásával is igyekszik érvé-
nyesíteni. Franciaország – a többi egykori gyarma�artó állammal (Egyesült Királyság, 
Belgium, Portugália) együ�működve – viszonylagos sikerrel érte el, hogy az EU béke-
fenntartó missziók, kereskedelmi egyezmények és segélyek formájá ában növelje fekete-
afrikai szerepvállalását. Francia hatást tükröz az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség 
országaival kialakíto� loméi konvenciók rendszere is, s ugyanígy részben francia kez-
deményezésre indult az euro–mediterrán kapcsot szorosabbra fűzni szándékozó bar-
celonai folyamat, vagy az energiahordozók mia� a francia geopolitika egyre nagyobb
érdeklődésére számot tartó posztszovjet térségnek szánt programok, mint a TACIS.

A befolyásának vészes csökkenésétől tartó Franciaországnak a kilencvenes évek óta 
kulcskérdéssé vált az integráció reformja, működőképességének megőrzése. A francia 
Európa-politika törekvései (a „megerősíte� együ�működés” biztosítása, a biztosok szá-
mának csökkentése, a döntéshozatal egyszerűsítése, egy állandó elnöki és külügymi-
niszteri poszt létrehozása stb.) mind arra irányultak, hogy szétválasszák a keleti kibővü-
lésekkel létrejövő, geopolitikai projektnek tekinte� „Európa-térséget” (Europe-espace) és
az integráció politikai finalitását megtestesíteni hivato� „Európa-nagyhatalom” projekt-
jét. Vagyis lehetővé tegyék az EU hatékony működését és benne Franciaország vezető
szerepét azáltal, hogy világosan két csoportra bontják a tagállamokat: a csupán „együ�
élni akarókra” (vouloir vivre ensemble), illetve az „együ� tenni akarókra” (vouloir agir
ensemble), melyek közö� azonban megmarad a rugalmas átjárás (Vincze [2004]).

Az európai integráció mint Németország ellenőrzésének eszköze
A francia geopolitikai tudatban kitörölhetetlen nyomokat hagytak, s legújabb kori 
geopolitikai törekvéseinek fő motiváló tényezőivé váltak a Németországtól elszenve-
de� letaglózó vereségek (1870, 1940) és a vele szemben elért kétes győzelmek (1918, 
1945) (Vincze [2005]). Az első világháború utáni „rendezés” hibáiból tanulva, illetve a
kétpólusú rendszer kényszerei hatására a francia geopolitika a „germán fenyegetés”
megfékezését immár nem a vesztes fél nemzetközi rendszerből való kizárása, hanem
épp ellenkezőleg, annak kooptálása révén lá�a megoldhatónak, melynek eszköze az
európai integráció le�. A francia geopolitikai törekvések célja, Németország semlege-
sítése tehát nem változo�, csak annak módja nyert új formát: a korábban saját bizton-
ságát a német állam nemlétében felfedezni vélő francia geopolitika a hidegháborús
rendszerben a német állam szövetségessé tételével, egy közös intézményi, gazdasági 
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és politikai struktúrában való megkötésével igyekeze� saját biztonságát és vezető sze-
repét garantálni.

A súrlódásoktól korántsem mentes, de az együ�működés és a bizalomépítés iránti
érzékenység jegyében kölcsönös, jóllehet aszimmetrikus gesztusok jellemezte német–
francia köteléket az Európa „legkülönösebb házasságát” tető alá hozó 1963-as Élysée-
szerződés intézményesíte�e, s te�e az európai integráció motorjává. A Párizs–Bonn-
tengely az európai francia geopolitika ke�ős célját, vagyis Németország ellenőrzését és 
a francia hatalom multiplikálását egyidejűleg szolgálta. A német–francia tandem ke�ős 
aszimmetriára épült: a ke�észelt, korlátozo� szuverenitással bíró, s a második világ-
háborús rémte�ek mia� külpolitikai passzivitásba kényszerült, ám gazdasági nagyha-
talom NSZK, és a világháborút a győztesek oldalán befejező, az ENSZ BT-ben állandó
tagságot kapó, s a nukleáris csapásmérő erővel rendelkező, de a német gazdasági ha-
talom mögö� elmaradó Franciaország közö�i viszony a „bomba és a márka közö�i
egyensúlyra” épült (Bastien [1997]). Vagyis a nemzetközi kapcsolatok „teljes értékű”
szereplőjének számító Franciaország a német gazdasági erő jelente�e há�érre támasz-
kodva globális külpolitikát folytathato�, míg az NSZK a francia fél melle� felsorakozva
a lehető legtágabban élhete� korlátozo� szuverenitásával (Szemlér [2005]).

A német–francia páros – noha belső dinamikái folyamatosan változtak18 – a két állam
egymással kitűnő viszonyt ápoló vezetői, az ún. „teremtő párosok” (Giscard d’Estaing–
Schmidt, Mi�errand–Kohl) ala� zavartalanul „működte�e” Európát. A viszonylagos
egyensúlyt a bipoláris rendszerben az európai status quo kulcselemének számító német
megoszto�ság állapota biztosíto�a. Ezért aztán a francia Európa-politika hatalmas kihí-
vással szembesült a hidegháborús rendszer összeomlásakor: az újraegyesú ült Németor-
szág létrejö�e ugyanis alapjaiban látszo� megváltoztatni Európa geopolitikai viszonyait.
A megoszto� Európa perifériájá án fekvő NSZK egy csapásra ismét a felszabadult Euró-
pa földrajzi és politikai értelemben ve� centrumában találta magát, abban a központi 
helyzetben (Zentrallage),19 amelyben mindig is volt, s ahonnan mindig is fenyegetést
jelente� Franciaország számára. A teljes szuverenitását visszanyerő Németország elő�
ugyanis megnyílt az út, hogy – a kelet-német területekkel kiegészülve – politikai tőkét 
kovácsoljon megnövekede� demográfiai és gazdasági hatalmából, kitörjön a „gazdasági
óriás, politikai törpe” szerepéből, s szétfeszítse a német–francia tandem szűkre szabo�
kereteit. Franciaország valósággal re�ege� a�ól, hogy Németország visszatér különutas
politikájá ához, az ún. Sonderweghez, és a Nyuga�ól elfordulván, hagyományos befolyási
övezete és Hinterland-ja, a Mi�eleuropa felé fordul (Brand Crémieux [2006]).20

A francia külpolitika meglepő gyorsasággal reagált az eseményekre. Az újraegyesú ült
Németország „reeuropaizálására”, a megnövekede� német hatalom keretek közé szo-
rítására az integráció elmélyítése kínálkozo� az egyetlen lehetőségnek, s ennek érde-
kében Franciaország maga is hajlandónak mutatkozo� szuverenitása további lényeges
elemeinek feladására, amint azt az EMU és a CFSP tárgyalásakor már említe�ük.
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Bár Kohl kancellár a német újraegyesú ítés, illetve a Balkán és Kelet-Közép-Európa 
kapcsán folytato� fait accompli politikájá ával nyilvánvalóvá te�e, hogy a német nép 
sorsával kapcsolatban nem hajlandó európai partnereivel alkuba bocsátkozni, illetve
hogy a jövőben saját geopolitikai érdekeinek jobban megfelelő, szélesebb mozgásterű 
politikát kíván folytatni, valójában nem szakíto� a francia elnökkel ápolt szívélyes és
bizalmas viszonyon, s teljes mellszélességgel kiállt az integráció elmélyítése melle�.
Utóda, az 1998–2005 közö� kormányzó Schröder kancellár szintén nyilvánvalóvá te�e,
hogy Németországnak nincsenek többé a múltból fennmaradó, az unión belüli német 
„alulreprezentáltságot” legitimáló történelmi adósságai, ám a tanácsi szavazati rend-
szer megnövekede� német súlyt jobban reprezentáló reformja Franciaország heves el-
lenállásán megbuko�.

Németországnak és Franciaországnak az integráció reformját és jövőjét illetően sok 
tekintetben alapvető kérdésekben különböző elképzelései vannak, ami a szuverenitás-
felfogás, az államberendezkedés, a gazdaságfilozófia, a transzatlanti viszony vagy az
intézményrendszer működésének eltérő értelmezésében rejlik. Ugyanakkor számos te-
rületen érdekazonosság áll fenn közö�ük, hiszen mindke�en elismerik az EU nagyobb
nemzetközi szerepvállalásának, s ezáltal egy hatékonyabb közös kül-, biztonság- és vé-
delempolitika kialakításának szükségességét, az unió sürgető intézményi reformját, az
integráció rugalmasabbá tételét stb. (Imre [2004]). A két országot összeköti továbbá a 
gazdaságaik erőteljes összefonódásából adódó interdependencia.21

Mindenképpen említést érdemel a német–francia együ�működésben új, bú ár át-
menetinek bizonyult fejezetet nyitó transzatlanti nézeteltérés a 2003-as iraki háború 
kapcsán. Az amerikai beavatkozás tervét az ENSZ BT-ben vétóval is megfenyegető
Franciaország mellé ugyanis felsorakozo� nemcsak Belgium és Luxemburg, de a ha-
gyományosan erős atlantista kötődésű Németország is. A német lépés azonban inkább 
csak külpolitikai elhajlásnak bizonyult, semmint geopolitikai váltásnak, hiszen a 2005-
től nagykoalíció élén kormányzó Angela Merkel kancellár látványosan „kibékült” az 
Egyesült Államokkal. 

A francia Európa-politika ke�ős célrendszere alapján alakult a Közép-Európához fű-
ződő, meglehetősen ellentmondásos viszony is. Franciaország számára alapvető volt,
hogy a Szovjetunió felbomlásával létrejö� hatalmi vákuumot legalább részlegesen be-
töltse, s ne engedje azt teljesen át a gyorsan aktivizálódó Németországnak és Egyesült 
Államoknak. A régió22 biztonsági-stratégiai jelentősége (pl. a szovjet/orosz kőolaj- és
földgázszállítmányok tranzitútvonala szempontjából) és a benne rejlő gazdasági po-
tenciál alapján a régió geopolitikai jelentősége kiemelkedő volt, ám a történelmi hagyo-
mányok hiánya (pl. Magyarország esetében) vagy azok meggyengülése (Románia vagy 
Jugoszlávia esetében), valamint a rendszerváltással járó bizonytalanság mia� Párizs 
alapvetően óvatos álláspontra helyezkede�. Ezzel szemben Berlin és Washington rend-
kívül sikeres expanziót folytato�, így Franciaországnak az EU keleti bővítése kínálko-
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zo� az egyetlen kiútként, hogy a térség fele� az európai struktúrák keretében mégis
némi befolyást szerezzen, s ily módon ellensúlyozza Németország térnyerését, továbbá
a kibővült Európával a háta mögö� növelje saját mozgásterét is. A keleti bővítés egyút-
tal hatalmas kihívás is volt, hiszen a keleti blokk összeomlása után a NATO és az Egye-
sült Államok szárnyai ala� oltalmat kereső államok csatlakozásával az atlantista vonal 
erősödö� fel az EU-n belül, sok kis „trójai falovacska” került a falakon belülre.23 Párizs 
keleti bővítéssel kapcsolatos ellentmondásos helyzetét Vincze [2004] a „templom őrző-
jének dilemmájaká ént” jellemezte. 

Bár a német gazdasági dominancia vitathatatlan, Franciaország pozíciói mégis jó-
nak mondhatók a térségben, mellyel kereskedelmi forgalmának mintegy öt százalékát
bonyolítja le, s ahol szinte minden nagyobb francia vállalat jelen van. A két világhábo-
rú közö�i geopolitikai törekvésekhez képest azonban érdekes fordulat, hogy Párizs a
régebben a kulturális hagyományokra és a kisantant jelente�e „egészségügyi kordon”
(cordon sanitaire) katonai-biztonsági szerepére épülő kapcsolatait alapvetően a gaz-
dasági szempontok javára módosíto�a. Ennek megfelelően jelentősen felértékelődö�
olyan, korábban a francia geopolitika horizontján kívül eső, de a tranzícióban élenjáró
országok jelentősége, mint Magyarország, Szlovénia vagy a balti államok, míg egyér-
telműen hátrébb sorolódo� a gazdaságilag fejletlen Románia vagy a háború sújto�aú
Szerbia (Kecskés [2004]). A PECO jelentősége a hidegháború utáni francia geopolitikai 
törekvésekben felértékelődö�, s kiválóan rámutato� arra az általános tendenciára is, 
amely a francia orientációkban a gazdasági szempontok erőteljesebb figyelembe vételét
jelente�e, még ha a politikum primátusát nem is kérdőjelezte meg.24

A kétpólusú rendszer felbomlása több ponton módosíto�a, ám alapvetően nem ren-
díte�e meg a francia–német tandem működését. Az újraegyesú ült Németország érdek-
érvényesítési képessége és külpolitikai mozgástere megnő�, Franciaország integrációs
mozgástere viszont szűkült. A posztbipoláris rendszerben egyre inkább megnyilvánult
az EU többpólusúvá válásának tendenciája, s Berliná és Párizs melle� London, Madrid
vagy legutóbb Varsó is aktivizálta magát. Az integráció többpólusúvá válása, valamint
a hidegháborús rendszer felbomlása következtében végbement geopolitikai változások
maguk után vonták a francia–német kapocs lazulását, jóllehet annak alapvető jelentő-
sége továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A 2007. május 16-á án hivatali esküt te� Nicolas
Sarkozy első hivatalos látogatása még aznap délután Berlinbe vezete�, ahol biztosíto�a
Merkel kancellárt a francia–német barátság „szent és megkérdőjelezhetetlen” mivol-
táról, s az együ�működés szükségességét hangsúlyozta Európa bénultságból való ki-
vezetésére. A 2007. júniusi uniós csúcstalálkozó látványosan igazolta, hogy a „reform-
szerződést” tető alá hozó német és francia diplomácia ismét az integráció motorjaként 
volt képes funkcionálni. 
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A Mediterráneum és az arab világ helye a francia geopolitikában
A Mediterráneum – a klíma, növényzet és életmód alko�a természetes egysége melle�
– évezredek óta a népek és kultúrák találkozásának és összeütközésének színhelye, 
az arab-muszlim és a nyugati-keresztény világ civilizációs „töréspontja”. A szüntelen 
mozgás, az expanzió és visszahúzódás örökös váltakozása jellemezte térségben az idő-
leges hegemóniák, illetve a hatalmi egyensúlyi helyzetek hoztak csak átmeneti meg-
nyugvást (Grange [1996]). 

A Mediterráneum, a tengeri és szárazföldi hatalmak összecsapásának helyszíne
Bár földrajzi fekvése a mediterrán nagyhatalom szerepére predesztinálha�a volna,
Franciaország a történelem során képtelennek bizonyult a földközi-tengeri hegemónia
kiépítésére. Mindazonáltal a geopolitikai ado�ságok és kényszerek különösen érzé-
kennyé és a térség iránt természetszerűleg vonzódó hatalommá te�ék Franciaországot, 
mely mindig is kiemelt figyelmet szentelt a Mediterráneum és a kontinentális Európa 
hatalmi viszonyai közö�i összefüggéseknek. A térséghez fűződő viszonyok alapvetően 
az európai hatalmi konfigurációk és erőviszonyok függvényében alakultak, ezért Fran-
ciaország évszázadokon keresztül adós maradt egy koherens „mediterrán politika”
kialakításával (Leveau [2002]).

1700, vagyis Gibraltár angol kézre kerülése óta a Mediterráneum a brit és a francia
geopolitika, a tengeri és szárazföldi hatalom összecsapásának színhelyévé volt. A Föld-
közi-tenger térségének „megszervezése” iránt addig közömbösnek mutatkozó francia
geopolitika érdeklődését a brit expanzió válto�a ki, mely egyben akadálya is le� a tér-
ségbeli francia hegemónia kiépítésének.25 A 19. század második felére a Földközi-ten-
ger térsége egy brit és egy francia irányítás, illetve befolyás ala� álló zónára különült 
el, s ekkor a két hatalom már együ�es erővel igyekeze� megakadályozni más hatalmak
(Oroszország, Olaszország, Németország) térségbeli expanzióját. Franciaország Algé-
ria, Tunézia és Marokkó megszerzésével egy egységes Nagy-Maghreb-térséget hozo�
létre a 20. század elejére, s az első világháború után Libanon és Szíria mandátumának 
megszerzésével kiteljesede� a földközi-tengeri francia hatalom. A második világhábo-
rú, a dekolonizáció és a kétpólusú rendszer kialakulása azonban alapvető változások-
kal járt a Mediterráneumban: Nagy-Britannia és Franciaország fokozatosan kiszorult a 
térségből, ahová az Egyesült Államok és a Szovjetunió nyomult be. Az Egyesült Álla-
mok pedig átve�e a brit és francia geopolitika azon törekvését, hogy megakadályozza
a „magterület” urának, vagyis a Szovjetuniónak a tengerekhez való kĳutását. 

A térséggel kapcsolatos francia geopolitikai törekvések konceptualizálására érdekes
módon éppen a földközi-tengeri francia hatalom összeomlásakor került sor,26 amely
az „arab politika” (politique arabe) nevet kapta, s amely a gazdasági-stratégiai érdekek, 
valamint a történelmi-kulturális hagyományok tengelyei mentén szerveződö�. A De
Gaulle által kialakíto� „arab politika” a francia geopolitika egyik legállandóbb és leg-
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stabilabb tengelyévé vált, mely – a Mi�errand elnöksége ala�i átmeneti elhajlástól elte-
kintve – gyakorlatilag napjainkig megőrizte jelentőségét (Saint-Prot [2006]). 

Az egységes geopolitikai tér kialakítására való törekvés: az „arab politika” 
Az „arab politika” abban az értelemben nem jelente� újdonsú ágot, hogy az évszázadok
óta folytato�, bár inkonzisztens „mediterrán politikához” hasonlóan a kontinentális, il-
letve globális hatalmi egyensúly biztosítására irányuló francia törekvések ívébe illesz-
kede�, csak ezú�al az amerikai és szovjet szuperhatalmiság „megfékezésére” irányult. 
Abban az értelemben viszont az „arab politika” forradalmi újú ítást jelente�, hogy az ad-
digi képlékeny és dezartikulált „mediterrán politikát” felváltva egy jól körülhatárolható
geopolitikai tényezőt állíto� a francia geopolitikai törekvések középpontjába és szolgála-
tába, felismerve azt a rendkívüli potenciált, ami az arab világgal kialakíto� privilegizált
kapcsolatban rejlik. A francia geopolitika az arab nacionalizmusban vélte felfedezni azt a
célcsoportot és eszközt, amelynek a szovjetek szocializmusával és az amerikaiak kapita-
lizmusával szemben egy „francia alternatívát” közvetíthet, s melynek segítségével meg-
őrizheti a térségben és a világban rangját, tekintélyét és befolyását. Az új terminus egyben ú
jelezte, hogy az addig a Földközi-tenger medencéjé ére összpontosító francia geopolitika
horizontja átalakult: a Maghreben, Mashreqen és a Levantén kívül az öböl menti arab 
államok is a látóhatáron belülre kerültek, míg az addig jelenlévő Izrael és TöTT rökország, az 
amerikai geopolitika két legfontosabb térségbeli támasza, egyértelműen kikerült onnan.

De Gaulle nemcsak kiváló kapcsolatokat alakíto� ki az arab államokkal – Egyiptom-
mal, Szíriával, Irakkal, Szaúd-Arábiával, Libanonnal és a kisebb öböl menti monar-
chiákkal –, de az 1967-es arab–izraeli háborúban nyíltan szakíto� is a IV. Köztársaság
Izrael-barát külpolitikájá ával – mely Saint-Prot [2006] szerint egyébként is az objektív
geopolitikai érdekekkel szembemenő, „természetellenes” külpolitikai elhajlás volt –,
beszünte�e az izraeli fegyverszállításokat, és elítélte a zsidó állam agresszióját.27

A francia geopolitika látványos arab világ felé fordulása mögö� számos tényező hú-
zódo� meg. Nyilvánvaló az energiahordozók stratégiai jelentősége, hiszen – mint arra
a korábbiakban felhívtuk a figyelmet – az ötvenes évektől mind nagyobb jelentőségre
te� szert a kőolaj és földgáz importja. 1973-ban Franciaország energiaszükségletének
kétharmadát kőolajból fedezte, melynek 80 százaléka arab országokból származo�.
Ebben a helyzetben teljesen nyilvánvaló volt, hogy az energiaellátás biztonságát nem 
lehet kockára tenni az arab államok jóindulatát potenciálisan veszélyeztető külpoliti-
kával. A hetvenes évek olajválságai nyomán erőteljes diverzifikációt hajto� végre Fran-
ciaország a kőolajimport terén, ám annak még napjainkban is harminc-negyven száza-
léka arab államokból származik, ugyanúgy, mint a földgáz esetében (MINEFI [2006]).28

Az energiahordozók behozatalának köszönhetően az arab világ tehát továbbra is köz-
ponti helyet foglal el a francia geopolitikai orientációkban, noha a posztbipoláris kor-
ban nem elhanyagolható hangsúlyeltolódások mentek végbe.29
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Fontos tényező továbbá az arab világgal ápolt gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 
jelentősége, mely a hatvanas évektől kezdve sokat fejlődö�. 2001-ben Franciaország 
volt az arab államok legfontosabb európai kereskedelmi partnere, egymaga az EU és az 
Arab Liga közö�i kereskedelem egyharmadát bonyolíto�a le (Saint-Prot [2006]). Ehhez
adódik, hogy a térség mind a mai napig a francia hadiipari termékek hagyományos és
megbízható felvevőpiacának számít.30

A történelmi-kulturális kapcsolatok az „arab politika” talán legellentmondásosabb as-
pektusát képezik. Az egykori gyarma�artó és a mission civilisatrice-t „megszenvedő” volt
gyarmatok közö�i kapcsolatok gyakran ütköztek a történelmi feszültségek és a bizalmat-
lanság falába,áá ám összességében mégis elmondható, hogy napjainkban a frankofónia je-
lentős fellendülése tapasztalható a térségben (Laurens [1996]). Ennek há�erében azonban 
nemcsak a Franciaországgal fenntarto� kapcsolatok megnövekede� jelentősége áll, hanem 
az iszlám világban az Egyesült Államok „világuralmával” szemben egy alternatív kultu-
rális modell és gondolkodásmód keresésének igénye. A globalizációt elsősorban negatív, 
és mindenekelő� az Egyesült Államok ák ltal irányíto� folyamatként, amerikanizációként 
megélő arab-iszlám világnak a frankofónia egyfajta kiutat látszik kínálni. 

A térséggel kapcsolatos geopolitikai kihívásoknak viszonylag új, ú ám nagyon érzé-
keny aspektusát képezi a bevándorlás. A még a gyarmati érában gyökerező, de igazi
lendületet a dekolonizáció után vevő folyamat eredményeképpen mára Európa leg-
nagyobb, mintegy hatmilliós muszlim közössége jö� létre Franciaországban, amely 
alapjaiban rendíte�e meg a hagyományosan az egyén beolvasztására épülő integrációs,
valamint a demokrácia, a társadalmi szolidaritás és a laicitás republikánus értékein 
nyugvó francia politikai-társadalmi modellt (Lacoste [2006]).

Az „arab politika” igazából csak egyszer, az 1990–91-es öbölháború kapcsán ingo�
meg, amikor a bipoláris rendszer felbomlása közepe�e a helyét kereső francia külpoli-
tika az Egyesült Á

pp
llamok mögé sorakozo� fel Irakkal szemben.31 A posztbipoláris kor

ugyanakkor, s különösen az arabbarátsága okán csak „Arábiai Chirac”-ként emlegete�
Jacques Chirac elnöksége folyamatosan példát szolgáltato� Franciaországnak az arab 
világ melle�i elköteleze�ségére. Az oslói békefolyamatban való részvétel, a libanoni 
helyzet rendezésére irányuló erőfeszítések,32 a barcelonai folyamat, a chiraci retorika 
visszatérő elemei – mint a nemzetközi jog tiszteletben tartása, a nemzetközi közösség 
bevonása a közel-keleti válság rendezésébe, az egyoldalú amerikai és izraeli lépések 
elítélése, a multipolaritás, a sokszínűség és a „civilizációk közö�i párbeszéd” szüksé-
gességének hangsúlyozása – a gyakorlatban is bizonyíto�ák ezt. 

A hidegháborús rendszer felbomlása jelentős geopolitikai változásokkal járt. A szét-
eső Szovjetunió kivonulásával keletkeze� geopolitikai vákuumba az Egyesült Államok
nyomult be, amely az ezredforduló óta a „terror elleni háború” jegyében tovább fokozta
térségbeli jelenlétét.33 A Vlagyimir Putyin elnöksége ala� magára találó Oroszország az 
ezredforduló után szintén visszatért a térségbe – például amikor Algériában felvete�e
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egy gáz-OPEC létrehozásának tervét –, és megjelent a csillapíthatatlan energiaéhsége
által hajto� Kína is: Hu Csin-tao elnök 2004-ben Algériába és Egyiptomba látogato�.

A hatalmának korlátaival szembesülő francia geopolitika már a hetvenes évek-
ben kísérletet te� az „arab politika” „europaizálására”, s az ebbe az irányba te� ko-
molyabb lépésként értékelhető az 1995-ben kezdeményeze� barcelonai folyamat is.
A Mediterráneum északi és déli partja közö�i kapcsot szorosabbra fűzni igyekvő fran-
cia törekvések azonban egyelőre nem értek el komolyabb eredményeket.34

Nehéz helyzetbe hozták továbbá Franciaországot azok a hidegháborús rendszer ösz-
szeomlása után felerősödő események is, melyek az iszlám fundamentalizmus és a nem-
zetközi terrorizmus elterjedésével álltak összefüff ggésben, s melyek maguk is kihívást
jelentenek Franciaország biztonságára nézve. Az arab világ már korántsem az, ami az 
„arab politika” megszületésének időpontjában volt, s a francia geopolitika adós maradt 
az új helyzethez valú ó alkalmazkodással. Nemhiába nevezte Sarkozy elnök augusztus
27-i beszédében a három legfontosabb globális kihívás közö� első helyen az iszlám vi-
lág és a Nyugat közö�i összecsapás elkerülését. A helyzet bonyolultságát csak fokozza,
hogy a térségbeli stabilitást előtérbe helyező „arab politika” rendszerint autoriter rezsi-
meket támogato�, melyek hatalmukat az egyre erősödő iszlám nyomással szemben csak 
antidemokratikus eszközökkel voltak képesek fenntartani, ami a „ke�ős mérce” vádját
hozza fel Párizzsal szemben. Talán lejárt az „arab politika” ideje, s szükségessé vált egy, 
a kor geopolitikai realitásaihoz jobban igazodó „iszlám politika” alapjainak lefektetése.

A Mediterráneum geopolitikai térképének módosulása és a francia pozíciók erodá-
lódása ellenére aligha kétséges, hogy az „arab politika” jegyében az elmúlt fél évszá-
zadban folytato� külpolitika eredményeképpen Franciaország pozíciója és reputációja
a térségben továbbra is figyelemre méltó, ami lehetővé teszi a „befolyás és tündöklés”
politikájá ának folytatását, s növeli az ország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét is
(Chauprade [2002]). Ebben a kontextusban kiemelt figyelmet érdemel, hogy a számos 
tekintetben „szakítást” hirdető Sarkozy elnök fontosnak érezte, hogy a beiktatása utáni
napokban feltétlen barátságáról biztosítsa Ehud Olmert izraeli kormányfőt és a zsidó
államot. Az arab világban meghökkenést és aggodalmat kelte� ez a gesztus, s azt sem
ve�ék biztató jelnek, hogy az elődjével szemben az arab világban személyes kapcsolati 
tőkével alig rendelkező új elnú ök deklaráltan nem kíván akkora figyelmet szentelni az
arab világnak. Az „arab politikától” egy szűkebb „mediterrán politika” felé való elhaj-
lásként értelmezhető a Sarkozy által propagált Mediterrán Unió terve is, melynek jövője
azonban bizonytalan. A Közel-Kelet továbbra is a francia geopolitika homlokterében áll
– hiszen Sarkozy elnök és külügyminisztere, Bernard Kouchner szavakban és te�ekben
is egyértelművé te�e, hogy Irán, Irak vagy Libanon problémájá ának megoldása alapvető
francia érdek –, ám könnyen lehet, hogy ez – Saint-Prot [2006] félelmeit igazolva – a
privilegizált „arab politikától” egy sokkal kevésbé karakteres „Közel-Kelet-politika”
felé való elmozdulást jelenthet.
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Fekete-Afrika: a francia szerepvállalás vége?
Bár Fekete-Afrika korábban sem ese� ki az európai hatalmak érdeklődési köréből, 
geopolitikai szempontból igazán csak a 19. század második felében értékelődö� fel,
amikor a megindult „versenyfutás” jegyében alig fél évszázad ala� a kontinens majd-
nem egésze gyarmati uralom alá került. Franciaországot a belső társadalmi-politikai vi-
szonyokon és a gyarmatosításhoz kötődő gazdasági érdekeken kívül elsősorban a brit 
expanzió ellensúlyozásának szándéka vezérelte, s ennek jegyében hatalmas kiterjedésű 
gyarmatbirodalmat építe� ki. A hidegháborús rendszer kialakulása, illetve a dekoloni-
záció azonban alaposan átrajzolta Afrika geopolitikai térképét.

Francia jelenlét a hidegháború ala� – a Françafrique ellentmondásai
Franciaország afrikai gyarmatainak függetlenné válása rövid idő leforgása ala�, több-
nyire vértelenül zajlo� le 1960-ban. Ennek köszönhetően nem került sor az anyaország
és egykori gyarmatai közö� szakításra, s a francia–afrikai kapcsolatok nemhogy nem
sérültek, de bizonyos szempontból még intenzifikálódtak is. Ehhez járult Afrikának 
a kétpólusú rendszerben elfoglalt sajátos geopolitikai helyzete, nevezetesen az, hogy 
a két szuperhatalom korlátozo� szerepvállalási képessége/hajlandósága okán út nyílt 
a francia jelenlét fenntartására. Sőt, Franciaország a Nyugat egyfajta „geopolitikai al-
vállalkozójaként” tevékenykedhete� (Glaser–Smith [2005]), mert az Egyesült Államok
jobb híjí án elfogadta egyfajta Pax Franca kiépítését a szovjet expanzió feltartóztatása
érdekében. 

A hidegháborús fekete-afrikai francia jelenlét egy sajátos geopolitikai képződmény, 
a Françafrique létrejö�ét eredményezte, mely az anyaország és egykori gyarmatai közöt-
ti komplex összefonódások következtében egyfajta „francia–afrikai államként” műkö-
dö�, s melyben a Franciaország és a frissen függetlenede� afrikai államok közö� va-
lójában nem inter-, hanem intraetatikus kapcsolatok létesültek (Glaser–Smith [2005]).
A Françafrique alapvetően három pilléren nyugodo�:

• Az egyik legjelentősebb a szoros gazdasági-pénzügyi összefonódás volt, mely
a CFA35 frankövezeten keresztül megvalósuló monetáris politikai integráción, a 
francia vállalatok és tőke erőteljes jelenlétén, az élénk kereskedelmi kapcsolato-
kon, valamint a térséggel kapcsolatban kialakíto� „fejlesztési és stabilizációs poli-
tikán” (politique de développement et de stabilisation) alapult.

• A francia–afrikai kapcsolatok másik tartóoszlopa a francia és afrikai elnökök kö-
zö�i személyes és rendkívül bizalmas viszonyon nyugvó, kivételesen szoros dip-
lomáciai kapocs, valamint a közös nyelv és történelmi-kulturális hagyományok 
képezte szilárd alap volt, mely nagyban megkönnyíte�e az együ�működést, az
esetleges konfliktusok elsimítását.

• VéVV gül a kapcsolatok harmadik pillére a francia katonai jelenlét volt, mely a védel-
mi szerződések és katonai együ�működési megállapodások kiterjedt rendszerén 
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keresztül legitimálta a francia katonai intervenciókat, s végső soron biztosíto�a a
térség stabilitását,36 melynek köszönhetően Franciaország „Afrika csendőrévé”
(gendarme de l’Afrique)’ vált.37

A térségben tulajdonképpen egy „franciakert”, egy „geostratégiai Versailles” jö� lét-
re, melynek privilegizált monetáris, diplomáciai és katonai kapcsolatok alko�a hármas 
„sétánya” a francia elnöki palota felé vezete�, s ahol az afrikai vezetők mint az „udva-
ri társadalom” tagjai ve�ék körül a francia „uralkodót” (Gou�ebrune [2002]). Ennek
nyomán terjedt el a „hátsó udvar” (pré carré) kifejezés, jelezvén, hogy i� a francia geo-
politika által formált, a „befolyás és tündöklés politikájaá ” és a „számítani akarás” által 
motivált konstrukcióról van szó. Az autoriter rezsimek támogatására épülő, párhuza-
mos diplomáciai struktúrák, titkos pénzügyi alapok, ügynökök, a magán- és közér-
dek mezsgyéjén tevékenykedő hálózatok (réseaux) fémjelezte, s ennek okán Mafiafrique
néven is emlegete� Françafrique működése legalábbis ellentmondásosnak mondható, s 
ezért mind francia, mind afrikai részről egyre nagyobb kritikával ille�ék.

A francia–afrikai kapcsolatok átalakulása a hidegháború után
A Françafrique megingása azonban csak részben írható a növekvő elégedetlenség szám-
lájá ára, annak há�erében valójában egy jóval komplexebb összefüggésrendszer húzódik
meg. A bipoláris rendszer felbomlása elsősorban közvete� módon érinte�e az afrikai
francia pozíciókat: a keleti blokk összeomlása, a kelet-közép-európai rendszerváltások,
a német újraegyesú ülés és a délszláv válság mia� Franciaország figyelme és erőfeszítései
elsősorban a német „fenyegetés” semlegesítésére, az európai integráció elmélyítésé-
re, a keleti bővítés perspektívájá ának kezelésére, és úgy általában saját kontinentális és
globális pozícióinak újraú értékelésére irányultak. Ez lekötö�e az amúgy is korlátozo�
erőforrásokat, s az eurocentrikus francia geopolitika figyelme egy időre elterelődö�
Afrikáról. Mindezt csak tetézték a francia diplomácia baklövései.38

A viszonylagos afrikai stabilitást kívülről fenntartó erők visszahúzódása, valamint a
stabilitást belülről biztosító autoriter rezsimek megingása, a globalizáció okozta problé-
mák, a krónikus alulfejle�ség és az afrikai vezetők körében végbement generációváltás azt
eredményezte, hogy az addig elfojto� törzsi, etnikai, nyelvi és vallási konfliktusok felszín-
re törtek, gazdasági válságok alakultak ki: az afrikai kontinens destabilizálódo�. A fran-
cia–afrikai kapcsolatokban bekövetkeze� törés 1994-re datálható: a CFA frankot – mely
a francia frankkal való paritását 1948 óta folyamatosan őrizte – egyik napról a másikra
50 százalékkal leértékelték, s bejelente�ék a francia segélypolitika radikális átalakítását. 
Az 1994-es ruandai népirtás kapcsán mutato� tehetetlenség pedig végleg megkérdőjeő -
lezte a Franciaország stabilizáló szerepébe vete� bizalmat. Ú

g
gy tűnt, az 1994-ben elhunyt 

Félix Houphouët-Boigny elefántcsontparti elnökkel együ� a Françafrique-ot is elteme�ék.
Franciaország a kilencvenes évek során Afrika-politikájának á átalakításával volt elfog-

lalva, ezt azonban rendkívül megnehezíte�e az ellentétes politikai beállíto�ságú elnö-
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kök és kormányfők politikai társbérlete (Charillon [2002]). Különösen látványos volt a 
francia „hátsóudvar” megtartása melle� kiálló Jacques Chirac és az afrikai francia je-
lenlét csökkentését követelő Lionel Jospin „harca”. Ennek eredménye egy, a kontinuitás
és diszkontinuitás elemeit koncepciótlanul ötvöző, inkoherens külpolitika le�, mely nél-
külözte a világos üzenetet és irányvonalat, s ezért képtelennek bizonyult a francia po-
zíciók megszilárdítására. Ekkor került meghirdetésre a „sem beavatkozás, sem közöm-
bösség” (ni ingérence, ni indifféffff rence) doktrínája, mely a francia–afrikai kapcsolatokat aá
kölcsönös jóindulat fenntartása melle� kívánta tovább lazítani. A francia Afrika-politika
erőfeszítései továbbá arra irányultak, hogy mind a segélyezést, mind a katonai jelenlétet 
„európaizálják” vagy „internacionalizálják”. Az új doktrú ína az „Afrika biztonságát az 
afrikaiaknak” (la sécurité de l’Afrique aux Africains) ’ elvére épült, vagyis a saját afrikai kapa-
citások növelését s ezzel párhuzamosan a francia katonai jelenlét csökkentését célozta.

A politikai társbérlet 2002-es megszűnésével módosult az Afrika-politika, amint azt 
az a fokozo� erőfeszítés is igazolta, mellyel a francia haderő 2002-től aktív részt vál-
lalt az elefántcsontparti események befolyásolásában – igaz, kudarccal –, vagy amikor –
2006-ban Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban avatkoztak be az Idriss Déby és
François Bozizé elnökök hatalmának megdöntésére irányuló lázadások leverése érde-
kében – sikerrel. Ez a francia külpolitika részleges revíziójaként értékelhető.

Az objektív geopolitikai érdekek alapján Fekete-Afrika továbbra is kiemelt figyelmet
érdemelne. A kontinens stabilitásának megőrzése elsődleges biztonságpolitikai érdek, 
hiszen a feltartóztathatatlannak tűnő destabilizálódás olyan, a francia biztonságot is
veszélyeztető kihívások felerősödését eredményezte, mint a terrorizmus, a bevándorlás
vagy a gazdasági tevékenység ellehetetlenülése.39 A destabilizálódás és az afrikai fejlő-
dés problémái, valamint a francia geopolitikai orientációk részleges újrapozicionú álása
mia� Fekete-Afrika gazdasági jelentősége nagymértékben visszaese� ugyan a hideghá-
borús korszakhoz képest, ám továbbra sem elhanyagolható (Galántai–Hetényi [2005]).
A francia vállalatok továbbra is jelentős érdekeltségekkel és hagyományosan jó pozí-
ciókkal rendelkeznek a bányászat, agrárium, infrastruktúra, távközlés vagy a bank és
biztosítás terén. A nyersanyagok jelentősége továbbra is nagy: a fekete-afrikai kőolaj a
teljes behozatal 10–15 százalékára tehető.

Jacques Chirac személyében a francia geopolitika afrikai vonzalma és elköteleze�sé-
ge öltö� testet, hiszen a francia elnök tizenkét éves elnöki pályafutása során mindvégig 
kiemelt figyelmet szentelt Afrikának. A francia–afrikai kapcsolatok modernizálására tö-
rekvés jegyében elsősorban globális szempontokat – mint az AIDS és más betegségek el-
leni fellépést, az adósságok elengedését és a nemzetközi segélyek növelését, a kontinenst
fenyegető ökológiai és demográfiai katasztrófa komolyan vételét – hangoztató Chirac
ugyanakkor végig hangsúlyozta a Franciaország és Afrika közö�i „hagyományos köte-
lék életerejét” (la vitalité du lien traditionnel). Chirac Afrika „szóvivőjő évé” vált, s ezzel ki-
érdemelte a megtisztelő „afrikai” ragadványnevet is (Chirac, l’Africain). Nicolas Sarkozy
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afrikai tervei kapcsán még nem látni tisztán, az elnök megnyilatkozásai alapján azonban
úgy tűnik, elődjénél valamivel kisebb figyelmet kíván szentelni a kontinensnek.

Franciaország pozícióit jelentős mértékben gyengíte�e, hogy a kilencvenes évek köze-
pétől egy addig alapvetően passzív szereplő, az Egyesült Államok is megjelent a térség-
ben, ami az angolszász expanzióval szembeni alulmaradást fémjelző Fashoda-szindróma 
feléledésével járt (Marchal [1998]). 2001. szeptember 11-e, majd a 2003-as iraki intervenció
óta a térség rendkívül felértékelődö� az amerikai geopolitika szemében, egyfelől a közel-
keletinél sokkal biztonságosabban kitermelhető és szállítható guineai-öbölbeli kőolaj mi-
a� – ahonnan az Egyesült Á

g
llamok kőolajimportjának 20 százaléka származik –, m– ásrészt

a terror elleni globális háború kapcsán (Csizmadia [2006]). Az Egyesült Államok számá-
ra négy ország bír stratégiai jelentőséggel: a Közel-Kele�el való összekö�etést biztosító
Uganda és Dzsibuti, az olajszállítmányok szempontjából jelentős Szenegál, valamint a
Guineai-öbölben fekvő São Tomé és Princípe: az első három jelentős amerikai katonai 
bázisnak ad helyet, az utolsón pedig tervbe van véve egynek az építése. 

Egy másik versenytárs az ezredforduló után rendkívül lendületes diplomáciai és
gazdasági expanzióba kezdő Kína, melynek geopolitikai törekvései mindenekelő�
nyersanyagéhségének csillapítására és termékei felvevőpiachoz ju�atására irányulnak. 
A kínai vállalatok Etiópia, Algéria, Szudán, Kongó, Kamerun, Gabon, Mauritánia, Ni-
ger, Nigéria stb. piacán mind o� vannak az olajszektorban vagy a nagy infrastrukturá-
lis projektekben. A világ második legnagyobb olajimportőre behozatalának immár 25 
százalékát Afrikából szerzi be, s szédületes ütemben bővíti a térséggel folytato� keres-
kedelmét (Lafargue [2005]). 

Mint látható, mindkét vetélytárs a francia geopolitika hagyományos befolyási öveze-
tének számító régiókban és országokban jelent meg, ami különösen érzékenyen érinti 
Franciaországot, mely saját „hátsó udvarát” ezentúl megosztani kényszerül az o� „elő-
kertet” berendezni kívánó Egyesült Államokkal és Kínával (Csizmadia [2006]). Míg Fe-
kete-Afrika geopolitikai jelentősége összességében valóban csökkent Franciaország szá-
mára, a régión belül figyelemreméltó súlyponteltolódások mentek végbe. Franciaország
a térség tényleges geopolitikai viszonyainak jegyében rugalmasan átalakítja kapcsolata-
it: a figyelmét sokáig elkerülő anglofón politikai-gazdasági „nagyhatalmak”, Nigéria és
Dél-Afrika a francia geopolitikai törekvéseknek újú és egyre jelentősebb irányát jelentik,
miközben a lehető legtöbbet igyekszik megtartani korábbi befolyási zónájá ából. 

Az amerikai–francia kapcsolatok, avagy a sas és a kakas harca 
az elsőbbségért
Az Egyesült Á

g
llamok a francia geopolitikai törekvésekben eleinte a brit hegemóniával

szemben ellensúlyt képező tényezőként jelent meg, a világháborúkkal azonban először
„európai”, majd a hidegháborúval szuper-, végül a kétpólusú rendszer felbomlásával
„hiperhatalommá” (hyperpuissance) avanzsáló Egyesült Á

pp
llamok azonban egyre inkább 
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ellensúlyozandó tényezővé vált. A 20. század derekától a két állam viszonyát az együ�-
működés és vetélkedés váltakozása és koegzisztenciája jellemzi.á

A kapcsolatok ambivalenciája meglepá ő módon túlnyomórészt a két állam közö�i ha-
sonlóságok számlájá ára írható: az Egyesült Államok és Franciaország egyaránt projekciós
külpolitikát folytat, vagyis identitása és geopolitikai érdekei által vezérelve kívánja a vilá-
got a saját elképzelései szerint „megszervezni”, „egyetemes üzenetét” közvetíteni, jobb-
nak hi� modelljét exportálni (Charillon [2002]). A két globális geopolitikai látóhatárral 
rendelkező államot azonban a képességek és hatalmi erőforrások terén tátongó szakadék 
választja el egymástól, s ezért viszonyukat érzékletesen úgy jellemezhetjük, mint a sas és
kakas (egyenlőtlen) harcát az elsőbbségért – utalva a két állam nemzeti jelképére.

Az Egyesült Államok „hiperhatalma” és a feltartóztathatatlannak tűnő francia ha-
nyatlás jellemezte nemzetközi konstelláció Franciaországnak állandó frusztráció for-
rása, ami rányomja bélyegét a két állam közö�i kapcsolatokra is. Marchal [1998] és
Vincze [2005] alapján úgy véljük, Franciaország Egyesült Államokkal kapcsolatos ma-
gatartása alapvetően három külpolitikai „szindróma”: a túlerővel szembeni ellenállást 
és függetlenséget jelképező „Asterix-szindróma”, az angolszász expanzióval szembeni
alulmaradásból eredő frusztrációt szimbolizáló „Fashoda-szindróma”, valamint a világ 
és saját sorsa fele�i ellenőrzés elvesztésétől való re�egést kifejező „Jalta-komplexus” 
erőterében alakul.40 A függetlenségét a hidegháború ala� a NATO integrált katonai pa-
rancsnokságából való kilépéssel is demonstráló Franciaországot különösen érzékenyen 
érinte�e, hogy az amerikai hatalom behatolt a francia geopolitikai törekvések előteré-
ben álló régiókba, így Európába és a Mediterráneumba. Ez a helyzet a posztbipoláris 
korban csak fokozódo�, hiszen az Egyesült Államok nemcsak megerősíte�e földközi-
tengeri pozícióit, de expanzióját folyta�a Kelet-Közép-Európa és Fekete-Afrika felé.

Nyilvánvaló azonban, hogy az együ�működés legalább akkora jelentőséggel bír az
amerikai–francia viszonyban, mint a vetélkedés. A transzatlanti kapcsolatok sarokkö-
vének számító NATO a hidegháború ala� a francia biztonság végső biztosítéka volt, s
annak jelentőségét a francia diplomácia a posztbipoláris korban sem kérdőjelezte meg.
Mindazonáltal a francia biztonságpolitikai doktrínákban a NATO melle� az önálló-
ságát a külügy, a biztonság és a védelem területére is kiterjesztő EU is szerepel, a két 
szervezet azonban nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve biztosítaná az 
új tú ípusú biztonsági kihívásokkal szembeni hatékony fellépést.

Napjainkban Franciaország önmagát az Egyesült Á
y

llamokkal való viszonyban mint
„kritikus szövetséges” (allié critique), vagy mint „barát és szövetséges, de nem elkötele-
ze�” (amis, alliés, mais pas alignés), határozza meg. I� tehát egy rugalmasan értelmeze�,
a külpolitikai autonómia és mozgástér fenntartása melle�i szövetségesi viszonyról van
szó, ami tulajdonképpen teljesen megfelel a francia geopolitikai érdekeknek, hiszen 
számos tekintetben érdekazonosság áll fenn a két állam közö�, s összekötik őket a biz-
tonsági-stratégiai érdekeken kívül az intenzív pénzügyi-gazdasági kapcsolatok is.
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Az amerikai–francia viszony Jacques Chirac második elnöki mandátuma ala� mély-
pontra juto�: a nemzetközi rendszer működésével kapcsolatos chiraci elveknek – a
kulturális sokszínűség védelme, a civilizációk közö�i párbeszéd, a multipolaritás és
multilateralizmus, a nemzetközi jog és az ENSZ központi szerepe, az emberi jogok stb.
– eleve Amerika-ellenes éle is volt, ám a szakításközeli állapot a 2003-as iraki interven-
ció kapcsán következe� be. Sarkozy elnök azonban békülékeny hangnemet ütö� meg
e téren, s eddigi külpolitikai diskurzusa alapján valószínűsíthető az amerikai–francia
kapocs szorosabbra fűzése, a viszony normalizálása. A viszony tehát ismét baráti és
szövetséges lesz, de nem elköteleze�, ahogy azt Sarkozy augusztus 27-i beszédében 
megerősíte�e,41 hangsúlyozva, hogy az iraki „kalanddal” kapcsolatos francia álláspont
nem módosult.

2.5. Oroszország és Kína, a két „stratégiai partner”
A francia geopolitika figyelmét régóta felkelte�e két óriás: Oroszország és Kína, melyek 
jelentősége napjainkban szinte minden téren folyamatosan nő. A velük ápolt kapcsola-
tok múltja, természete és tartalma jelentős eltérést mutat ugyan, mégis összeköti őket 
a globális hatalmi egyensúlyra és a külpolitikai mozgástér növelésére irányuló szán-
dék, valamint a kölcsönös gazdasági érdekeken alapuló stratégiai partnerség. Mindkét
partner geopolitikai jelentősége rendkívüli mértékben felértékelődö� a posztbipoláris
korban, s ez a francia geopolitikai orientációk súlyponteltolódását eredményezte. 

Oroszország, a „természetes” partner
Oroszország évszázadok óta az európai, majd globális hatalmi egyensúlyi rendszer
egyik meghatározó szereplője, mely geostratégiai fekvésénél, mérhetetlen erőforrása-
inál és markáns külpolitikai ambícióinál fogva megkerülhetetlen és mondhatni „ter-
mészetes” partner a globális vízióval rendelkező francia geopolitika számára. A fran-
cia–orosz kapcsolatok egyik fő motívuma és összetartó ereje a 20. század közepe óta
az amerikai szuper-, majd „hiperhatalmiság” ellensúlyozására törekvés volt. Ez nyilvá-
nult meg abban a kivételes, de meglehetősen ellentmondásos viszonyban, ami a fran-
cia–szovjet kapcsolatokat a hidegháború ala� jellemezte. Az ideológiai szembenállás és
a hidegháborús dinamikák okozta hullámvölgyek ellenére ebben a korban fekte�ék le
a mai napig virágzó politikai, gazdasági és tudományos együ�működés alapjait.42

Ne tévesszük azonban szem elől, hogy a hidegháború ala� Franciaország és a Szovjet-
unió mégiscsak egymással szemben álló blokkok része volt, s így viszonyuk legtágabb
rendező elve végső soron a bipoláris szembenállás volt! A francia „enyhülési politika”
– a retorika szintjén meglévő harciasság ellenére – sosem kívánta az Egyesült Á

pp
llamok-

kal való szakítást, mindössze a nagyobb függetlenséget és önállóságot. A kétpólusú
világrendben azonban a szuperhatalmi szembenállás jóval kiszámíthatóbb egyensúlyi 
helyzetet teremte�, mint a Szovjetunió diszmembrációja utáni „új vilú ágrendetlenség”
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állapotában, s az átmenetileg egypólusúvá vált világban ez ismét egymás karjaiba te-
relte Franciaországot és Oroszországot. 

A francia–orosz viszonyt az európai integráció és a Németország ellensúlyozására 
törekvés lencséjén keresztül is vizsgálhatjuk.43 Nyilvánvaló, hogy Oroszországot geo-
politikai, biztonsági és gazdasági érdekei is jelentős mértékben Európához kötik, s az
Európai Unióval való szoros együ�működés irányába mutatnak (Roubinski [2003]). 
Igaz ugyanakkor, hogy az egykor általa uralt Kelet-Közép-Európában és Közép-Ázsiá-
ban az amerikai és európai geopolitikák feltartóztathatatlan expanziójával szembesülő
Oroszország Vlagyimir Putyin elnöksége ala�, az ezredforduló óta jelentősen kemé-
nyíte� a hangnemen, s az energetika vagy más téren való konfrontáció mia� 2007-re
meglehetősen lehűltek az európai–orosz és az amerikai–orosz diplomáciai kapcsola-
tok, s egyfajta „hidegbéke” köszöntö� be.

A Jacques Chirac és Vlagyimir Putyin közö� kifejeze�en szívélyesnek mondható
viszony Nicolas Sarkozy elnökké választásával mindenképpen hűvösödö�: az em-
beri jogok és a demokrácia sérelme mia� fenntartásokkal rendelkező, Oroszország 
„putyinizálódásától” tartó Sarkozy nyíltan hangot ado� aggodalmának, ami az orosz 
diplomácia részéről nem maradt viszonzatlanul. Ez azonban minden bizonnyal nem 
gátolja meg az érdekalapú együ�működés folytatását vagy szorosabbra fonását.

Kína, a lehetőségek és kihívások forrása
A francia–kínai kapcsolatok intenzifikálódása viszonylag új keleú tű jelenség, noha
a globális geopolitikai aktivitást kifejtő két állam egymásra találása tulajdonképpen 
szükségszerűnek mondható. A 20. század derekától állandónak tekinthető, ellentmon-
dásoktól korántsem mentes francia–kínai kapcsolatok is az együ�működés és vetél-
kedés dichotóm erőterében alakultak. Így a második világháborút követően a deko-
lonizáció állíto�a szembe a két államot, mivel a népi Kína geopolitikai expanziója ér-
zékenyen érinte� olyan francia befolyási övezeteket, mint Indokína, a Maghreb vagy 
a szubszaharai Afrika. A De Gaulle-i külpolitika azonban – az Egyesült Á

gg
llamoknál 

jóval korábban felismerve az ázsiai óriás globális hatalmi egyensúlyban a két szuper-
hatalom melle� játszo� egyre nagyobb potenciális szerepét – megtalálta az utat Kíná-
hoz, mellyel 1964-ben diplomáciai kapcsolatokat létesíte�. A francia–kínai kapcsolatok 
tényleges jelentősége azonban marginális maradt a francia–szovjet kapcsolatok melle�
(Danjou [2004]).

A magát napjaink politikai, gazdasági, katonai és demográfiai nagyhatalmává 
kinövő Kína igazából csak a posztbipoláris korban vált megkerülhetetlen geopoli-
tikai tényezővé, s ezt Jacques Chirac kitűnő érzékkel ismerte fel. A Kínával szemben 
keményebb hangnemet megütő mi�errand-i diskurzussal szakítva a francia elnök 
új alapra helyezte és megerősíte�e a francia–kínai kapcsolatokat. Franciaország a
hatalmi pozícióinak összeomlása után a kilencvenes évek folyamán önmagát kereső
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Oroszország „helye�esítésének” vagy „kiegészítésének” eszközét a szédületes gaz-
dasági fejlődésével és egyre markánsabb geopolitikai aktivitásával feltűnő Kínával
létesítendő „globális stratégiai partnerségben” (partenariat stratégique global)é vélte 
megtalálni. 

Geostratégiai jelentősége melle� Kína gazdasági szempontból is meghatározó té-
nyező Franciaország számára: a két ország közö�i kereskedelem dinamizmusának
köszönhetően Kína mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében Franciaország tíz leg-
fontosabb kereskedelmi partnere közé került. A szárnyaló kínai gazdaság, a nyomasztó
energiaéhség és a modernizációs kényszer hatalmas potenciált rejt a francia vállalatok 
számára, melyek az infrastrukturális beruházások vagy az atomenergia terén komoly 
megrendelésekhez juto�ak már eddig is. Sőt Párizs egyre erőteljesebben követeli, hogy 
oldják fel a Kínával szemben még a Tienanmen téri események után elrendelt fegyver-
embargót, hiszen a hadseregének modernizációjával elfoglalt Peking hatalmas megren-
delésekhez ju�athatja a francia hadiipart.

A szédületes kínai fejlődés azonban a posztbipoláris világrend kereteinek szétfeszí-
tésével fenyeget, s a világgazdaságban és a nemzetközi politikában egyre súlyosabb 
egyensúlytalanságok forrása. Ezért Sarkozy elnök 2007. augusztus 27-i külpolitikai be-
szédében Kínának – és a többi feltörekvő óriásnak – a mostani világrendbe való integ-
rálását nevezte meg korunk második legnagyobb kihívásaként. Az agresszív kínai nyo-
mulás különösen érzékenyen érinti Franciaország pozícióit, hiszen annak csapásiránya
egyre inkább a geopolitikai érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű arab világ és
Fekete-Afrika. Másrészt a saját piacát protekcionista eszközökkel védő, de a nyito�
európai vagy amerikai piacot termékeivel elárasztó Kína egyre jobban magára hara-
gítja a növekvő kereskedelmi defici�el szembesülő európai országokat, köztük Fran-
ciaországot. Sarkozy elnök nyilvánvalóvá te�e, hogy a Kínával ápolt kapcsolatokat a
kölcsönösség jegyében új alapra kell helyezni. ú

A hidegháború óta a francia geopolitika számára egyértelműen megnő� Ázsia, s 
ezen belül Kína jelentősége, mégpedig elsősorban az o� végbemenő dinamikus gaz-
dasági fejlődés okán, valamint a térség geostratégiai jelentősége mia�. Kínát hatalmas
méretei és erőforrásai, valamint egyre jobban megnyilvánuló geopolitikai ambíciói te-
szik egyedejűleg a lehetőségek tárházává és kihívások forrásává a francia geopolitika 
számára.

A gyarmati múlt öröksége – a tengerentúli Franciaország 
A jelenkori francia geopolitikai ado�ságok egyedülálló tényezője, ellentmondásoktól
azonban korántsem mentes területe a gyarmati múlt örökségeként megmaradt tenge-
rentúli Franciaország (France d’outre-mer – FOM) rendszere. Az anyaország integráns
részét képező tengerentúli megyék (départements déé ’outre-mer – DOM) és az a�ól némileg
eltérő státusú tengerentúli területek (territoires d’outre-mer – TOM) alapján DOM-TOM 
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rendszernek44 elkeresztelt sajátos geopolitikai konstrukciónak köszönhetően Francia-
ország valóban globális hatalomnak tekinthető.45

A FOM összterülete 120 ezer km², lakossága 2,5 millió fő, s ezzel az anyaország te-
rületének 25 százalékát, lakosságának azonban mindössze négy százalékát képviseli.46

A világban szétszórt, természetes gazdasági-kulturális környezetükbe csak szervetlenül
illeszkedő, súlyos demográfiai és gazdasági problémák által sújto� terú ületek jelentősé-
ge mégis alapvető a francia geopolitika számára (Gay [2006]). Ezt már önmagában is
mutatja, hogy Franciaország állandó katonai erőt, az ún. „szuverenitási erőket” (forces 
de souveraineté) állomásoztatja rajtuk, 2005-ben összesen mintegy 16 ezer főt, az összes 
külföldön állomásozó francia haderő 45 százalékát.47

E területek geopolitikai jelentőségét egyrészt a körülö�ük létesíte� kizárólagos gaz-
dasági övezetek adják, melyek révén Franciaország az Egyesült Államok után a világ 
második legnagyobb, 10,2 millió km²-es maritim területét birtokolja. A kizárólagos gaz-
dasági zónák ala� fekvő kontinentális talapzaton napjainkban szénhidrogénvagyon 
feltárására irányuló kutatások folynak, s a vizek kizárólagos halászati joga is Francia-
országot illeti meg. A tengerentúli területek egyéb ásványkincseket is rejtenek, így pél-
dául a guyanai arany vagy az új-kaledú óniai nikkel kiemelt jelentőséggel bír. Francia 
Guyana geopolitikai szempontból legfontosabb létesítménye a Kourou-ban található
Arianespace űrközpont, mely a francia és európai űrambíciók nélkülözhetetlen eszkö-
zévé, az amerikai hegemóniát az űrben is megkérdőjelezni képes „űr-Európa” geopo-
litikai reprezentációjává vált. Különleges az antarktiszi Adélie-part helyzete, hiszen a 
Déli-sarkvidékre több állam is területi igényt jelente� be, ám az 1959-ben kötö� Ant-
arktisz-szerződés értelmében „befagyaszto�ák” ezeket a követeléseket. Az Antarktisz 
rendkívül gazdag ásványkincsekben, melyek a globális felmelegedés következtében 
már középtávon kitermelhetővé válhatnak. Ugyanakkor a szerződést kiegészítő 1991-
es madridi jegyzőkönyv ötvenéves moratóriumot írt elő az ásványkincsek kiaknázásá-
ra (Bokorné [2003]).48

Franciaország a FOM-nak köszönhetően a világ stratégiai tengeri szállítási útvo-
nalai mentén állandó katonai bázisokkal rendelkezik, s ezzel a hajózási-kereskedelmi
útvonalak szabadságát garantálja, illetve általuk nemzetközi krízisek esetén megfelelő
hatalmi projekciós kiindulópontokkal rendelkezik. Figyelemre méltó az a tudományos
tevékenység is, melyet Franciaország a tengerentúli területek révén kifejt. A FOM a 
francia geopolitikai tudat és identitás ékes bizonyítéka, a „számítani akarás” és „tün-
döklés” elengedhetetlen eszköze. 

Egy sajátos geopolitikai térség – a Frankofónia
VéVV gül említést érdemel egy rendkívül összete� és egyedi, de nem elhanyagolható po-
tenciált rejtő képződmény, a nemzetközi frankofón közösség. A függetlenné vált gyar-
matok vezetői – mint Léopold Senghor szenegáli, Hamani Diori nigeri vagy Habib
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Bourgiba tunéziai elnök – részéről indult kezdeményezés eredetileg a nyelvi-kulturá-
lis, valamint tudományos-technikai együ�működésen alapult, mára azonban mind-
inkább felerősödö� politikai aspektusa is. Az 1997-es hanoi VII. frankofón csúcstalál-
kozón születe� meg a Frankofónia Nemzetközi Szervezete (Organisation Internationale
de la Francophonie), melynek első főtitkára egyébként a korábbi ENSZ-főtitkár Boutros
Boutros-Ghali le�. 2002-ben a frankofón térség 55 államot és frankofón közösséget, 
valamint 13 megfigyelői státusban lévő államot tömöríte�. Így a frankofón térség ma 
mintegy félmilliárdos népességet ölel fel, igaz, közülük mindössze 200 millióra tehető
a francia nyelven beszélők száma.49

A frankofónia a civilizációs-kulturális befolyás és hatalom kitűnő eszköze, hiszen 
napjainkban a hatalom „puha” a�ribútumainak a jelentősége különösen felértékelő-
dö�, akár a politikai tőkére váltható kulturális szimpátia, akár a kulturális javak ter-
jesztéséből származó gazdasági haszon tekintetében. A frankofónia kiindulópontja az a 
felismerés, hogy a világ működésére vonatkozó alapelvek és értékek legjobban a közös
nyelven keresztül terjednek, és a szerveze� nyelvi-kulturális közösségek politikai és
gazdasági téren is hatékonyabb együ�működésre képesek. Mára a frankofónia a kultu-
rális melle� egyre nyíltabb politikai üzenetet is hirdet, melynek előterében a kulturális
sokszínűség védelme, a civilizációk közö�i párbeszéd, egy igazságosabb társadalmi-
gazdasági rendszer megteremtése vagy éppenséggel a multilateralizmus erősítése áll
(Mathieu [2004]). Nem nehéz felfedezni, hogy ezen elvek implicit módon az Egyesült
Államok vitatható világpolitikai szerepvállalásával, a protestáns fundamentalizmus ál-
tal – különösen az i�abb George W. Bush elnöksége ala� – ihlete� neokonzervatív kül-
politikával, és általában az amerikai „kulturális modellel” szemben megfogalmazódó
kritikára épülnek. A frankofón közösség és eszmeiség nem elhanyagolható potenciált
rejtő geopolitikai konstrukció, jóllehet annak tényleges kiaknázását a térség rendkívüli
heterogenitásán kívül a rendelkezésre álló francia erőforrások korlátozo�sága is hát-
ráltatja. 

Összegzés

Reményeink szerint főbb vonalaiban sikerült felvázolni azt a viszonylag jól körülha-
tárolható identitáselemekre („számítani akarás”, „befolyás és tündöklés” stb.) és ob-
jektív földrajzi ado�ságokra („a tenger és a szárazföld találkozásánál” való fekvés, a 
szorító nyersanyaghiány stb.) épülő struktúrát, amely Franciaország geopolitikai tö-
rekvéseinek há�erében áll. Megállapíthatjuk, hogy Franciaország alapvető geopoliti-
kai törekvéseire a 20. század dereka óta nagyrészt a kontinuitás nyomja rá a bélyegét, 
ami egy globális geopolitikai horizon�al rendelkező középhatalom képét vetíti elénk.
TéTT ny, hogy a hidegháborús nemzetközi rendszerben kényelmesen berendezkede�
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francia külpolitika megváltozo� viszonyokhoz való adaptációja, a képlékenységgel és
állandó változásokkal jellemezhető új vilú ágrendhez vagy inkább világrendetlenséghez 
való alkalmazkodása lassú és nemegyszer válság által kísért folyamat, mindazonáltal 
viszonylag egyértelműen kirajzolódnak elő�ünk a francia geopolitikai orientációk-
ban napjainkban végbemenő apró változások. A kétpólusú rendszer felbomlása jelen-
tős változásokkal járt a nemzetközi rendszer egészét illetően, ami maga után vonta 
a francia geopolitika alkalmazkodását is, ez azonban értékelésünk szerint összessé-
gében mégsem járt geopolitikai paradigmaváltással. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy 
felértékelődö� a gazdasági szempontok jelentősége, melynek eredményeként némi-
leg módosult a főbb geopolitikai orientációk súlya a geopolitikai vízió egészén belül, 
még ha annak főbb tengelyei – Európa, Mediterráneum és arab világ, Fekete-Afrika,
az Egyesült Államok, Oroszország és Kína, a tengerentúli Franciaország, valamint a
nemzetközi frankofón közösség – megmaradtak. Í

gg
gy például veszíte� jelentőségéből 

Fekete-Afrika, míg Ázsia és Kelet-Közép-Európa felértékelődö�, illetve az egyes régió-
kon belül is hangsúlyeltolódás ment végbe a gazdaságilag legdinamikusabb országok 
javára. Mindazonáltal a gazdasági szempont felértékelődése nem kérdőjelezte meg a
politikum primátusát, mely továbbra is alapvetően meghatározza azt a módot, ahogy 
a francia lélek a világhoz viszonyul. Nicolas Sarkozy elnöksége érdekes változásokat 
hozhat a francia külpolitikában, a geopolitikai értelemben ve� szakítás azonban – leg-
alábbis az eddigi tapasztalatok alapján – nem látszik valószínűnek. 

Jegyzetek 
1  Így például Nagy-Britannia inzuláris jellege, vagy Franciaországnak a „tenger és a szárazföld talál-

kozásánál” való fekvése olyan alapvető geopolitikai ado�ságok, melyek onnantól kezdve markán-
san meghatározták ezen államok külpolitikájá át, hogy azok az ado� területen politikailag megszer-
veződtek.

2  Alapvető geopolitikai kérdés például, hogy az erőforrásokhoz való hozzáférésnek milyen módja
dominál: az önellátás, a kereskedelem vagy a háború. A két világháború közö�i nemzetközi rend-
szerben alapvető jellemző volt a protekcionizmus, az erőszakos formát öltő kereskedelem (a gyar-
mati rendszer keretei közö�) és a háborús fenyegetés. Ezzel szemben a második világháború utáni, 
majd a kétpólusú rendszer felbomlása után fokozódó mértékű világgazdasági nyitás és globális 
interdependencia alapvető változásokat eredményeztek.

3  I� most nem a globalizáció vagy mondializáció tényleges hatásain van a hangsúly – melyeknek még 
csak hozzávetőleges leírására sem vállalkozhatunk –, hanem azon a geopolitikai reprezent– áción,
amely a valóság szubjektív értelmezése által egy nemzet geopolitikai tudatában keletkezik, s geopo-
litikai törekvéseit is meghatározza. A geopolitikai reprezentációk szerepére Lacoste [1995] hívta fel 
a figyelmet.

4  Ez jelenik meg abban a De Gaulle-i gondolatban, mely szerint „Franciaország csak akkor igazán 
önmaga, amikor az első sorban áll. Nagyság nélkül Franciaország nem lehet Franciaország.” (Idézi
Vincze [2005] 171. o.) 
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5 Nicolas Sarkozy rompt avec la vision gaullo-chiraquienne de la grandeur française. Beszélgetés Bertrand
Badie-val. LeMonde. fr, le 15 mai 2007.

6  Ahogy Pierre M. Gallois tipikus franciasággal írja: „A terület formája, a tengereká és hegyek által 
képze� akadályok már jó előre kĳelölték Gallia természetes határait és kiterjedését. Az o� letelepe-
dő népek számára mondhatni előírva, hogy hatalmukat ezen határokig kiterjesszék. (…) mintha a 
földkéreg akarta volna kĳelölni egy jövendő nemzet ésszerű határait” (Gallois [2003] 20. o.). 

7  Nagyrészt ennek tudható be, hogy a magát a holokauszt mia� vétkesnek érző, s emia� a hideghá-
ború előestéjén megalakult zsidó állammal különleges és érzékeny diplomáciai viszonyt kiépítő
Nyugat-Európa államai a ’70-es évek olajárrobbanásai következtében egyértelműen és látványosan
a világ kőolajkészleteinek mintegy felét birtokló arab világ felé fordultak, sokszor kifejeze�en az
Izraellel ápolt viszony rovására (pl. Franciaország).

8  Az energiahordozók nyersanyagok és más erőforrások közül való kiemelése kétségkívül önkényes
lépés, hiszen napjaink geopolitikai törekvéseiben olyan tényezők is alapvető jelentőséggel bírnak, 
mint az ivóvíz vagy a humán erőforrások. Az energiahordozóknak szentelt megkülönböztető figyel-
met alapvető és vitathatatlanul domináns stratégiai jelentőségük, valamint a nyilvánvaló terjedelmi 
korlátok indokolják.

9  Az adatok forrása: MINEFI [2002], MINEFI [2003], MINEFI [2004], MINEFI [2005], MINEFI [2006] 
10  A francia gyarmatbirodalom építménye a második világháború következtében megroggyant, s an-

nak egybentartása mind nagyobb erőfeszítéseket követelt Párizstól. Az indokínai háborút megpe-
csételő 1954-es Dien Bien Phu melle�i vereséggel aztán elvesze� Indokína, ugyanebben az évben ki-
tört a végül 1962-ben Algéria függetlenedésével lezárult algériai polgárháború, Marokkó és Tunézia
1956-ban nyerte el függetlenségét, a fekete-afrikai gyarmatok többsége pedig – Brazzaville-Kongó
(ma Kongó), Benin, Csád, Elefántcsontpart, Felső-Volta (ma Burkina Faso), Gabon, Guinea, Kame-
run, Közép-afrikai Köztársaság, Madagaszkár, Mali, Niger, Szenegál és Togo – 1960-ban, a Comore-
szigetek 1975-ben, utolsóként pedig Francia Szomália (ma Dzsibuti) 1977-ben függetlenede�.

11  Az Európának tulajdoníto� elsődleges jelentőséget bizonyítják a Nicolas Sarkozy szájá ából augusz-
tus 27-én elhangzo� szavak: „Azok közé tartozom, akik szerint nincs erős Franciaország Európa nél-
kül, és nincs erős Európa Franciaország nélkül. Azok közé tartozom, akik szerint egy erős, komoly
nemzetközi szerepet vállaló Európa megjelenése határozo�an hozzájá árulhat egy igazságosabb és
hatékonyabb világrend felépítéséhez, melyet népeink óhajtanak.”

12  Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint De Gaulle-nak az „európai Európa”, az „Atlanti-óceántól az Urá-
lig terjedő Európa”, valamint az „államok Európájaá ” alko�a hármas koncepciója. Harold MacMillan
brit miniszterelnök mondta De Gaulle kapcsán: „Európáról beszél és Franciaországot érti ala�a”.
(„He talks of Europe and means France.”)

13  A többségi és egyhangú döntéshozatali modell koegzisztenciája; az erá ős bizo�ság és tanács, vala-
mint a gyenge parlament jellemezte intézményi konstelláció; a közösségi intézmények frankofón
dominanciát tükröző földrajzi elhelyezkedése (Brüsszel, Strasbourg, Luxembourg); a vezető posztot
betöltő francia tisztségviselők erőteljes jelenléte; a közösségi jogban megfigyelhető francia ihlete�-
ség; a közös költségvetést szinte teljesen felemésztő közös agrárpolitika, a francia mint munkanyelv
dominanciája; vá égül az aszimmetrikus Párizs-Bonn tengely mind-mind azt jelezték, hogy az európai
integrációt Franciaország egyértelműen dominálta. 

14  A két politikus viszonya ezért alapvetően a súrlódások jegyében alakult, hiszen ke�ejük világképe
és európai integrációról vallo� felfogása egymásnak ellentéte volt: Jean Monnet az európai integrá-
ciót alapvetően államok fele�i konstrukcióként képzelte el, míg azt De Gaulle szigorúan kormány-
közi keretek közé kívánta szorítani. 

15  Forrás: Le commerce extérieur. h�p://www. educnet. education. fr/insee/comext/ (letöltve: 2007. 04.
15.) Az adatok az EU 2007. január 1-ji bővítése elő�ről származnak. 

16  Nem véletlen egyébként az sem, hogy Franciaország kiemelt hangsúlyt fektet az ún. „űr-Európa”
(l’Europe spatiale) projektjére, vagyis a stratégiai jelentőségűnek tekinte� űrbeli képességek fejlesz-
tésére. Az új francia elnú ök, Nicolas Sarkozy is többször hangot ado� azon kívánságának, hogy fel-
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számolják az európai hadiipart és K+F-et jellemző szétforgácsoltságot, s fektessék le egy hatékony 
és sikeres európai hadiipar alapjait. (Hozzá kell tenni persze, hogy a Galileo és az Airbus A380-as 
projektjeinek kálváriája komoly ká ételyeket vet fel ennek tényleges esélyeivel kapcsolatban.) 

17  1999-ben megszülete� a közös európai biztonság- és védelempolitika (CESDP) koncepciója, sor ke-
rült egy európai haderő felállítását célzó képesség-felajánlási konferenciára, 2000-ben megtörtént a
Nyugat-európai Unió (WEU) EU-ba való „beolvasztása”, 2003-ban az EU elfogadta első biztonság-
politikai stratégiájá át stb. Kiépültek a közös kül-, biztonság- és védelempolitika intézményi struktú-
rái, felállításra kerültek az „európai haderő” különböző egységei, s az EU számos békefenntartó és
újjú áépítő missziót bonyolíto� le és tűzö� napirendre. Bővebben lásd Gazdag [2005]. 

18  A 60-as években bekövetkeze� enyhüléssel az NSZK egy időre kikerült az érdeklődés középpontjá-
ból, míg Franciaország jelentősen megnövekede� mozgásterét élvezhe�e. A De Gaulle-i „enyhülési”
politika (détente-entente-coopération) 60-as évek végi válsága, s ugyanekkor a német keleti politika, az
Ostpolitik meghirdetése viszont fordíto� hatással járt. A német aktivizmust a „rejte� újraegyesú ítés” 
fenyegetéseként megélő francia geopolitika részben ezért is vállalta fel, hogy – akár saját európai 
vezető szerepét is kockára téve – beengedje az Egyesült Államok „trójai falovának” tarto� briteket.

19  Az eredeti, többnyire a két világháború közö�i német geopolitikai gondolkodás terminológiájá ában 
gyökerező kifejezések – mint Mi�eleuropa, Sonderweg, Zentrallage vagy Hinterland – használatát az
indokolja, hogy azok az angolszász és francia szakirodalomban is beve� formulának számítanak. 

20  Ehhez járult az évszázados vetélkedés ala� kialakult és a francia lélek mélyén rögzült latens 
germanofóbia is, amit a De Gaulle-nak tulajdoníto� alábbi mondás érzékeltet: „Annyira szere�e
Németországot, hogy ke�őt akart belőle.”

21  2006-ban a francia import 14,7%-a származo� Németországból, és az export 13,2%-a irányult oda, 
míg Németország esetében a francia import 8,7%-ot, az export pedig 9,6%-ot te� ki. A függőség 
francia részről erőteljesebb, de német oldalról is súrolja az interdependencia-köszöbnek tekinthe-
tő 10%-ot. A Franciaországra vonatkozó adatok forrása: INSEE. La France en faits et chiffres. h�p://
www. insee. fr/fr/ffc/chifcle_liste. asp?theme=8&soustheme=4&souspop= (letöltve: 2007. 03. 21.). 
A Németországra vonatkozó adatok forrása: Statistisches Bundesamt Deutschland. Rangfolge der 
Handelspartner im Aussenhandel. h�p://www. destatis. de/download/d/aussh/rangfolge. pdf (letf öltve:
2007. 03. 21.) 

22  A kelet-közép-európai térséget a francia rövidítés (pays de l’Europe centrale et orientale) alapján sok-
szor csak PECO-nak nevezik.

23  Párizs számára eleve rossz ómen volt a 2003-as iraki feszültség kapcsán az ún. „tízek levele”, mely-
ben a tagjelöltek egyöntetűen az amerikai álláspont melle� álltak ki, igen heves indulatokat váltva 
ki Jacques Chirac elnökből.

24  A térség Franciaország szempontjából kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozta Nicolas Sarkozy köz-
társasági elnök is, amikor 2007. szeptember 14-én Budapesten megkezdte hivatalos közép-euró-
pai államfői vizitjeit. Sarkozy szerint a PECO jelentősége alapvető az európai gazdasági megújulú ás
szempontjából, hiszen az i�eni fejlődési potenciál dinamizálhatja az egész európai piacot, s hozzá-
járulhat a francia nagyvállalatok világgazdasági pozícióinak megerősítéséhez.

25  A francia geopolitika kitűnő érzékkel ismerte fel a Mediterráneum stratégiai jelentőséggel bíró pont-
jait, mint azt Napóleon egyiptomi hadjárata vagy a Szuezi-csatorna Ferdinand de Lesseps fejében 
fogant és általa kiviteleze� terve bizonyítja. Franciaország azonban sosem rendelkeze� azzal az
erővel, amellyel a térségben rendkívül aktív Nagy-Britannia hatalmát megtörhe�e volna. Így a geo-
politikailag kulcsfontosságúnak minősülő területek – Málta (1800), Ciprus (1878) vagy Egyiptom
(1882) – fokozatosan brit kézre kerültek.

26  A francia talajvesztés alapvetően két dátumhoz – 1956-hoz és 1962-höz – köthető. Az első a két 
észak-afrikai protektorátus, Marokkó és Tunézia elvesztését, valamint a csúfos kudarccal végződő
szuezi kalandot fémjelzi, a második pedig az algériai háború végét. 

27  A tábornok-elnök 1967-ben így nyilatkozo�: „Az arab népekkel ismét felve�ük a barátság és együ�-
működés politikájá át, melyet Franciaország évszázadokon át a magáénak vallo�, s melynek ma – a 
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józan ész és az érzelem is ezt diktálja – külpolitikánk alapvető támpontjának kell lennie.” (Idézi
Saint-Prot [2006])

28  A Perzsa-öbölbeli szállítmányok biztonságának garantálása érdekében állomásoztat Franciaország
haderőt indiai-óceáni támaszpontjain (Mayo�e és Réunion), illetve az Afrika szarván található
Dzsibutiban, az egykori Francia Szomáliában.

29  Így például a korábban jelentős szállító Irak 2003 óta képtelen olajat szállítani Franciaországnak, s
részben ezzel összefüggésben folytatódo� az importstruktúra diverzifikációja, melynek következté-
ben Líbia és Egyiptom is belekerült a francia geopolitika látószögébe.

30  Ezt erősíti az a nem hivatalos értesülés, miszerint a halálra ítélt bolgár ápolónők kiszabadításáért
cserébe Franciaország 2007. augusztusában titkos szerződést írt alá Líbiával, amely ily módon fran-
cia hadifegyverzethez juthat. 

31  A Kuvait Irak általi lerohanása és az arra adandó nemzetközi válasz kapcsán kialakult amerikai-
szovjet konszenzus melle� nem maradt tér a „lavírozó” francia külpolitika számára, ezért az a 
nemzetközi koalícióhoz való csatlakozást választo�a. Franciaország azonban hamar rájá ö�, hogy – a
britekkel, németekkel vagy izraeliekkel szembeni – gyenge alkupozíciója mia� képtelen igazi előnyt
kovácsolni az Egyesült Á

gg
llamok mögö� felsorakozással, ezért a továbbiakban visszatért a „kritikus 

szövetséges” szerepébe.
32  Csak hogy egy példát említsünk: a francia külpolitika aktívan részt ve� a libanoni konfliktus rende-

zésében, így részben francia kezdeményezésre került sor a Szíria 2005-ös kivonulását kikényszerítő
ENSZ BT-határozat elfogadására, a 2006 nyári „34 napos háború” utáni újjú áépítéssel foglalkozó Li-
banon-konferencia összehívására, vagy legutóbb a szembenálló libanoni frakciókat tárgyalóasztal-
hoz ültető konferencia megszervezésére és a Rafik Hariri egykori libanoni kormányfő meggyilkolá-
sát vizsgáló nemzetközi törvényszék felállítására.

33  A NATO keretében zajló „mediterrán dialógusra” vagy a földközi-tengeri Active Endeavour művelet-
re gondolunk, mint a közvetlen amerikai gyámkodás ala� létrejö� Pan-Sahel Iniative programra.

34  Ennek há�erében több ok húzódik meg: 1. Először az, hogy az euro-mediterrán dialógusban a föld-
közi-tengeri arab államok melle� Izrael is részt vesz, s ez az ezredforduló után ismét elmérgesedő
arab–izraeli viszony mia� megbéníto�a a haladást; 2. Másodszor azért, mert megkérdőjeleződö� a
gazdasági, kereskedelmi és kulturális együ�működés kölcsönösen előnyös mivolta (Grange [2006]; 
3. VéVV gül azért, mert a francia törekvések szembe kerültek a térségben érdekelt atlantista EU- (és
NATO-) tagállamok érdekeivel.

35  Afrikai Pénzügyi Közösség (Communauté Financière Africaine).
36  A Françafrique stabilitását igazolta, hogy a hetvenes években számos, a francia gyarmati rendszer-

nek részét sosem képező afrikai állam „csapódo�” hozzá a frankofón Afrikához: az egykori belga 
gyarmat Zaire (ma Kongói Demokratikus Köztársaság), az egykori portugál és spanyol gyarmatok,
mint Egyenlítői-Guinea, Bissau-Guinea, a Zöld-foki szigetek vagy São Tomé és Princípe csatlakozo�
a frankofón mozgalomhoz. Ugyanígy az 1973-ban debütáló, később intézményesíte� francia–afrikai
csúcsokon egyre-másra jelentek meg az egykori brit gyarmatok is, mígnem a csúcstalálkozók szinte
valamennyi afrikai állam érdeklődését felkelte�ék. A frankofón Afrika stabilitása tehát a luzofón,
hispanofón és anglofón országokra is vonzerővel bírt, s így a térségbeli francia befolyás a kétpólusú
rendszer végére tetőpontjára ért (Chauprade [2002]). 

37  Ennek kapcsán terjedt el a „Franciaország egyedül” (France seule) kifejezés, vagyis hogy Franciaor-
szág egymagában, külső segítség nélkül is képes a befolyása alá tartozó térség stabilitásának bizto-
sítására. Louis de Guiringaud francia külügyminiszter 1979-es elhíresült mondatát idézve: „Afrika
az egyedüli kontinens, melyet Franciaország egymagában, a saját eszközeivel képes befolyásolni.
Az egyetlen, ahol ötszáz katonával képes változtatni a történelem menetén.” (Idézi Galántai–Hetényi
[2005]) 1962 és 1995 közö� összesen tizenkilenc katonai beavatkozásra került sor francia állampol-
gárok vagy a hatalmon lévő rezsim védelme érdekében (Hansen [2007]).

38  A szovjet fenyegetés megszűnésével „tercermundista” gyökereihez visszatérni szándékozó Mi�er-
rand elnök ugyanis az 1990-es La Baule-i francia–afrikai csúcson az állami segélyek rendszerének 
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fenntartását az afrikai rezsimek demokratizálásához és az emberi jogok figyelembe vételéhez kötöt-
te, vagyis szakíto� a korábbi realista külpolitikai gyakorla�al. Az afrikai vezetők Franciaországba 
vete� feltétlen bizalma megrendült (Marchal [1998]).

39 Ezt látszik igazolni az alapvető biztonsági kihívást jelentő dárfúri válság kapcsán Bernard Kouch-
nernek, Nicolas Sarkozy külügyminiszterének diplomáciai aktivitása, amelynek eredményeképpen
2007 nyarán döntés születe� egy Szudánba telepítendő ENSZ–Afrikai Unió hibrid misszió felállítá-
sáról. 

40  Ehhez társul az egymásról alkoto� negatív sztereotípiák és geopolitikai reprezentációk szerepe.
Az amerikai–francia viszonyt alapvetően a szeretet/gyűlölet/megvetés hármasa (le tryptique amour/
haine/mépriseéé ) jellemzi (Verluise [2001]).

41  A feszültség oldódását muta�a, hogy 2007 nyarán a francia elnök nemhivatalos látogatást te� a
Bush-dinasztia családi rezidenciájá án, Kennebunkportban. Ez a megtiszteltetés George W. Bush 2001 
óta tartó elnöksége ala� ezt megelőzően mindössze egy elnöknek, Vlagyimir Putyinnak járt ki. 

42  A kétpólusú rendszer felbomlása óta Franciaország az energetika, a védelem, a biztonsági-straté-
giai kérdések, a gazdaság, pénzügy és kereskedelem, valamint a kultúra és oktatás terén kétoldalú 
egyezmények sorát kötö�e Oroszországgal. A két állam közö� az űrkutatás, a nukleáris energia
vagy az aeronautika terén élénk tudományos együ�működés áll fenn (Doubovick [2004], Vaïa sse
[2006]). 2005-ben Oroszország adta a francia földgázimport 20%-át és a kőolajimport 11%-át, amivel 
a „kék arany” tekintetében Norvégia után a második, a „fekete arany” esetében pedig Norvégia és
Szaúd-Arábia után a harmadik legjelentősebb partner volt (MINEFI [2006]). 

43  Franciaország – megakadályozandó a német–orosz közeledés 21. századi Molotov–Ribbentrop-pak-
tummá alakulását – az Oroszországgal való kapcsolatok „európaizálására” törekede�, mint azt az
EU-Oroszország partnerségi és együ�működési megállapodás, a „négy térség” 2003-as ötlete vagy 
a 2003 óta rendszeres francia–német–orosz háromoldalú egyeztetések bizonyítják. 

44  A 2003-as alkotmánymódosítás óta cizelláltabbá és nehezebben á�ekinthetővé vált a tengeren-
túli Franciaországot alkotó területek jogi státusa, hiszen egy új kategú óriát veze�ek be, ez a COM
(collectivité d’outre-mer).

45  Saint-Pierre és Miquelon Kanada partjai elő� fekszik, Guadeloupe (és a közigazgatásilag hozzá tar-
tozó Saint-Barthélemy és Saint-Martin szigete) és Martinique a Karib-térségben, Francia Guyana 
Dél-Amerikában Brazília és Suriname közö�, Francia Polinézia (és a közigazgatásilag hozzá tartozó
Clipperton), Új-KaledÚ ónia, valamint Wallis és Futuna a Csendes-óceánban, Mayo�e, Réunion (vala-
mint az alá rendelt Éparses szigetek) és a Francia déli és antarktiszi területek pedig az Indiai-óceán-
ban.

46  Ebbe speciális nemzetközi jogi státusára való tekinte�el nem számít bele az Adélie-part (Terre Adélie)
a maga 423 ezer km²-nyi területével.

47  Forces françaises hors de la métropole. h�p://fr. wikipedia. org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_
hors_de_la_m%C3%A9tropole#2006 (letöltve: 2007. 04. 05.) 

48  Említést érdemel, hogy az É
pp

szaki-sarkvidék – az Antarktisz-szerződéshez hasonló nemzetközi sza-
bályozás hiányában – újra ú és újra a tú érségben érdekelt államok érdeklődésének középpontjába ke-
rül, amint arra legutóbb a 2007 nyarán–őszén lezajlo� események muta�ak rá. Az ásványkincsekben 
bővelkedő, hajózási és katonai szempontból is kiemelt stratégiai jelentőséggel bíró területre való 
igényét legutóbb Oroszország kívánta igazolni, ami Dánia, Norvégia, Kanada és az Egyesült Álla-
mok részéről is meglehetősen heves reakciót válto� ki.

49  Forrás: h�p://www. francophonie. org/actions/index. cfm (letöltve: 2007. 09. 10.)
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