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A hidegháború vége után alaposan megrendültek a transzatlanti kapcsolatok 
alapjai. A közös külső fenyegetés megszűnésével Európának és Amerikának 
már nem volt szüksége egymásra alapvető biztonsági érdekeinek megvédésé-

ben. Már a NATO is csupán névleg katonai szövetség, amelyben a kollektív védelem 
másodlagos szerepet játszik. A hidegháború vége a transzatlanti szolidaritás másik 
strukturális forrását, Amerika európai hegemóniáját is megszüntette. A Szovjetunió 
felbomlása vetélytárs nélküli szuperhatalommá tette az Egyesült Államokat, amelynek 
stratégiai prioritásai ezentúl Közép- és Távol-Keletre tevődtek át, főként a szeptember 
11. utáni terrortámadásokat követően. A Szovjetunió bukása ugyanakkor az Európai 
Unió bővítése előtt is megnyitotta az utat, és a megerősödött szervezet autonómiáját 
jól tükrözik annak határozott és független diplomáciai döntései, amelyek nem mindig 
állnak összhangban az amerikai törekvésekkel. Ezt példázza a kiotói egyezmény és a 
Nemzetközi Büntetőbíróság kapcsán kialakult nézetkülönbség vagy Németország és 
Franciaország közös fellépése az iraki háború ellen. Ezen kívül 2008-ban a bukares-
ti NATO-csúcstalálkozón az EU-tagállamok egymással összefogva akadályozták meg 
Grúzia és Ukrajna Washington által támogatott felvételét. Látható tehát, hogy a „nyu-
gati” identitás megszűnt, és egyes elemzők az egységes „Nyugat végéről” beszélnek. 

A hidegháború azzal is hozzájárult a transzatlanti kapcsolatok fellazulásához, hogy 
meggyorsította az amerikai liberális internacionalizmus kétpárti alapjainak erodáló-
dását. Az a kétpárti koalíció, amely ezt az internacionalizmust támogatta, nagyrészt a 
külső fenyegetésre épült. A Szovjetunió bukásával a külpolitika is a pártok közötti har-
cok tétjévé vált. 1991-ben az első öbölháború körüli megosztottság már előrevetítette a 
republikánusok és a demokraták közötti szakadék elmélyülésének a valószínűségét: a 
szenátus megszavazta ugyan a fegyveres erő bevetését Irak ellen, ám nagyon csekély 
többséggel. A két párt közötti véleménykülönbség tovább nőtt az 1990-es évek során, 
és például amikor Bill Clinton a nukleáris kísérletek teljes tilalmáról szóló szerződést 
a szenátus elé terjesztette, a republikánusok azt gyorsan visszautasították. Ugyanígy a 
balkáni háború utolsó szakaszában Clinton a multilateralizmusra építve próbálta meg-
oldani a koszovói béke kérdését, ám a republikánus többségű képviselőház többször is 
a javaslatával ellentétes döntést hozott. 

Míg az 1990-es évek a hidegháborús transzatlanti partnerség gyengülését hozták, 
a George W. Bush megválasztásával kezdődő időszak annak a végét jelezte. A Clin-
ton-kormányzat még kísérletet tett a liberális internacionalizmus megmentésére, ám a 
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Bush-kormányzat inkább aláásni igyekezett azt. Ezt jelzi Bushnak a kiotói egyezmény-
nyel és a Nemzetközi Büntetőbírósággal való szembenállása is. Európa és Amerika 
stratégiai prioritásai ebben az időszakban még inkább eltávolodtak egymástól. Az isz-
lám terrorizmus és legyőzésének módja különösen megosztotta az amerikai és az euró-
pai kormányokat. Washington elutasította a NATO-nak azt a javaslatát, hogy segítséget 
nyújtana a tálib rendszer megbuktatásához, ami súlyos csapást mért a kollektív véde-
lem eszméjére. Később viszont, amikor az Egyesült Államok Szaddám Huszein ellen 
fordult, több európai ország is illegitimnek tekintette az inváziót. Szeptember 11. és az 
iraki háború az Egyesült Államokban a nacionalizmus és a szélsőséges hangok megerő-
södését segítette, és tovább élezte a pártok közötti ellentéteket. És bár Bush azt ígérte, 
hogy kormányzása alatt egységet teremt, nem pedig megosztást, hatalomra jutása után 
egyre inkább eltért a centrista kormányzástól, és egyre inkább kihasználta a pártok 
közötti ellentéteket. Igaz, már választási kampányában is kijelentette, hogy az ország  
„a katasztrófa felé rohan, ha a demokraták nyernek”. A választások után a The Economist 
így írt: „Amerika ma megosztottabb, mint egy egész generáció óta bármikor”. G. W. 
Bush kormányzási stílusa és az iraki háború kétségtelenül hozzájárult ehhez, ám a bel-
politikai helyzet alakulása is felelős a liberális internacionalizmus jegyeit magán viselő 
koalíció széteséséért; e koalíciót még Franklin D. Roosevelt teremtette meg, az Észak és 
Dél közötti politikai szövetség kialakítása jegyében. Ma a regionális megosztottság is-
mét visszatérőben van, azzal a különbséggel, hogy a valaha demokraták által uralt Dél 
a nyugati hegyvidékekkel együtt ma már a republikánusok választási bázisává vált, 
míg a demokraták az északkeleti és a Csendes-óceán partvidéki területein alkotnak 
többséget. A bevándorlók által preferált részek, például újabban a Nagy Tavak vidé-
ke, liberális és demokrata többséget mutatnak fel, ugyanakkor a középosztálybeli és 
munkásosztálybeli fehérek a déli és a nyugati hegyvidékek gazdaságilag fejlett zónáiba 
áramlanak, a maguk konzervatív és republikánus beállítottságával. E „két Amerika” 
mindkét része egyre homogénebbé válik, és a mélyülő politikai szakadék útját állja a 
kétpárti együttműködésnek. 

A másik fontos változás a pártok közötti egyre növekvő ideológiai különbség, ame-
lyet az egyre szembetűnőbb gazdasági egyenlőtlenségek táplálnak. A második világhá-
ború utáni gazdasági fellendülés megszüntette a világválság által kiélezett ellentéteket, 
és megteremtette a politikai egyetértés feltételeit. A régiók és az osztályok közötti ideo-
lógiai válaszvonalak fellazultak, és az Eisenhower-éra után megjelenő pragmatikus és 
mérsékelt centrum megjelenésével már az „ideológia végéről” beszéltek. Ma pedig a 
mérsékelt centrum szemmel láthatóan eltűnik az ideológiai szélsőségek hatására. A gaz-
dasági egyenlőtlenségek fokozzák a társadalmi polarizációt: a bérek, főként a munká-
sok körében, nem követték az inflációt, miközben a gazdagok még gazdagabbá váltak.  
A globalizációtól megcsömörlött rétegek nyomására a demokrata képviselők egy része 
ma már kevésbé támogatja a piacgazdaságot. A demokraták és a republikánusok közötti 
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nézetkülönbségek azonban nemcsak a gazdasági kérdések terén éleződtek ki, hanem a 
külpolitikával kapcsolatban is. Egyre több republikánus helyezi a katonai erőt a diplo-
máciai eszközök fölé, miközben a demokratáknál éppen ellentétes tendencia figyelhető 
meg. Egy 2007-ben végzett felmérés szerint a republikánusoknak csupán 24 százaléka 
ellenzi a háborút, miközben a demokratáknál ez az arány eléri a 90 százalékot.

Mindez nyilvánvalóan rányomta bélyegét a transzatlanti kapcsolatokra is. Az Egye-
sült Államok és európai szövetségesei eltérő álláspontot alakítottak ki a háború és a 
béke kérdéseiben. Az a tény, hogy Franciaország és Németország nem támogatta az ira-
ki háborút, a Biztonsági Tanács döntését is befolyásolta, és a szerző szerint ez rendkívül 
hátrányos következményekkel járt Amerika számára: megakadályozta egy olyan széles 
koalíció kialakulását, amely sikeresebbé tehette volna a háború kimenetelét. Mindezek 
hatására némileg megváltozott Amerikának az európai integrációhoz való hozzáállá-
sa. A második világháborútól a Clinton-kormányzat végéig Washington egyértelműen 
pozitívan viszonyult az európai építkezéshez, amelyben a jövőbeli esetleges háborúk 
kivédésének zálogát látta. Az iraki háború kapcsán kialakult megosztottság hatására 
azonban a Bush-kormányzat időnként megpróbálta eltávolítani egymástól a háborút 
helyeslő és ellenző EU-tagállamokat, az előzőeknek busás hasznot hozó iraki szerző-
déseket ígérve, az utóbbiakat pedig elszigetelni igyekezve. Ezzel egy időben az uniós 
tervekkel szemben is jóval negatívabb hozzáállást alakított ki. 

A hatalmi egyensúly hagyományos elmélete szerint az EU gazdasági és politikai meg-
erősödésével tovább mélyülhetnének a transzatlanti ellentétek, mivel a pólusok a domi-
nanciáért versengenek. Ezzel szemben azonban hosszú távon éppen Európa egységeseb-
bé válása és katonai megerősödése az, amely megjavíthatja a transzatlanti kapcsolatokat.  
Az atlanti demokráciák mindig is biztonsági közösséget alkottak és nem törekedtek ka-
tonai fölényre egymással szemben, annál is inkább, mivel hosszú távú érdekeik közösek: 
a demokrácia kiteljesítése és a nemzetközi rendszer békéssé tétele. Washington nem tart 
attól, hogy Európa hatalma elhomályosítja a saját hatalmát: túl nagy a köztük lévő fejlett-
ségbeli különbség; az amerikai kormány inkább azért neheztel Európára, mert nem érzé-
keli a nemzetközi terrorizmus fenyegetésének a súlyosságát, és nincs meg sem az akarata, 
sem a kapacitása, hogy szembeszálljon e fenyegetéssel. A tanulmány végső következtetése 
tehát az, hogy egy katonailag megerősített és geopolitikailag ambiciózusabb Európa ele-
jét vehetné a további transzatlanti viszályoknak. Másfelől Barack Obama megválasztása 
is az Európa és Amerika közötti kapcsolatok fellendülésének ígéretét hordozza, mivel az 
új elnök egy erős és kiegyensúlyozott partnerség megteremtésére tett ígéretet. Álláspont-
ja egy sor kérdésben (klímaváltozás, emberi jogok stb.) közel áll az európai országoké-
hoz. Az elmúlt évtized nem a transzatlanti kapcsolatok fellendülésének jegyében zárult.  
A következőnek viszont minden esélye megvan erre.

Füsti Molnár Zsuzsa


