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Kettős identitás és politika kapcsolata 
Belgiumban
Keszthelyi Éva

Belgium mai politikai fejlődését nagymértékben meghatározzák a 2007. júniusi 
törvényhozási választások és azok következményei. A belga társadalmat ketté-
szelő, történelmileg kialakult nyelvi, etnikai flamand–vallon szembenállás mára 

kiegészült egy gazdaság- és szociálpolitikai törésvonal mentén húzódó ellentéttel, 
amely rányomja bélyegét az ország aktuálpolitikai eseményeire, és alapjaiban határoz-
ta/határozza meg a 2007–2008-as koalícióalkotás folyamatát is. 

A tanulmány célja a nyugat-európai kisállam aktuálpolitikáját is befolyásoló kettős 
identitásának vizsgálata. Alapvető célja egyrészt a Belgiumban megtalálható kollektív 
identitások történelmi fejlődésének bemutatása, másrészt ezen eltérő identitások bel- és 
külpolitikára való hatásának elemzése. Ehhez megvizsgálja a belga társadalom viszonyát 
az ország, illetve a közösségek/régiók identitásához, továbbá bemutatja a belga, a flamand, 
a vallon, valamint a fiatal német nyelvű és sajátos brüsszeli identitás gyökereit, sajátossá-
gait. A tanulmány második része elemzi, hogy ezen territoriális identitások megerősödése 
miként alakítja Belgium belpolitikai berendezkedését, valamint, hogy kihat-e az ország 
külpolitikai prioritásainak alakítására. A kollektív identitás(ok) külpolitikát formáló hatá-
sát az ország főbb külpolitikai prioritásai – az európai konstrukció, a transzatlanti kapcso-
latok, a regionalizmus (Benelux Unió) támogatása, valamint az Afrika-politika – mentén 
mutatom be. A harmadik rész végül azt vizsgálja, hogy a kettős identitás miként formálja 
az ország belpolitikai folyamatait a 2007-es törvényhozási választások óta.

Egy ország kettős identitásának bel- és külpolitikára való hatását vizsgálni komp-
lex feladat. Mind az identitáskutatásoknak, mind a nemzetközi kapcsolatokat vizsgá-
ló elméleteknek kiterjedt irodalmuk van. A szakirodalom a nemzetközi kapcsolatok 
elméleteit két nagyobb csoportba osztja: racionalizmus és az annak alternatívájaként 
megjelenő konstruktivizmus.1 A két felfogás eltérően viszonyul az államokat körülve-
vő nemzetközi rendszerhez, és az államok külpolitikai magatartásának elemzésekor is 
különböző tényezőket emel ki. A racionalista külpolitika elmélet abból indul ki, hogy 
az államok világa objektíve létezik, amelyben az egyes aktorok „homo oeconomicus”-
ként hatalmuk maximalizálására, veszteségük minimalizálására törekednek. A konst-
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ruktivista felfogás ezzel szemben a politikai valóság konstruált jellegét hangsúlyozza, 
az államok érdekei nem eleve adottak, objektívek, hanem társadalmi konstrukciók.  
E felfogás szerint az „államokat szociális normatív struktúrák korlátozzák”, és identitásu-
kat folyamatosan változó normák határozzák meg.2 Míg a racionalizmus a külpolitikai 
magatartást egy „racionális választás”-ként elemzi, addig a konstruktivista iskola azt 
hangsúlyozza, hogy a nemzetközi rendszer szereplőit, államait nem lehet csupán ra-
cionális szempontból vizsgálni, hiszen a nemzetközi kapcsolatokat nemcsak az anyagi 
tényezők, érdekek formálják, hanem szerepet kapnak az elemzésben az értékek, elvek, 
kulturális tényezők, – többek között – a nemzeti identitás is. Az államok érdekeit tehát 
a normák által kialakított identitások határozzák meg.3 

A tanulmány Belgium politikájának bemutatása során a konstruktivista felfogás alap-
ján vizsgálja azt, hogy az ország kettős identitása mennyiben határozza meg, illetve ala-
kítja (kül)politikai prioritásait. A nemzeti, illetve territoriális identitások egyes összetevői, 
mint a nyelv, vallás, etnikai kötődés, közös múlt, szomszédokhoz való viszony Belgium 
esetében nagymértékben hatott az ország bel-, illetve külpolitikájának alakulására. 

Kollektív identitás – az elméletben és a gyakorlatban
Identitásról különböző szinteken beszélhetünk; míg minden egyes egyénnek van sze-
mélyes identitása, addig az egyén részese egy lokális, regionális, nemzeti és nemzet 
feletti közösségnek is, amely szintén visszahat az egyén identitására. De nemcsak a 
személyek, hanem az egyes nemzetközi aktorok, államok is rendelkeznek egyfajta kol-
lektív vagy más néven társadalmi identitással. Ezen identitás egy adott közösséghez való 
tartozás, a „mi” érzését jelenti, amely keretében a közösség tagjai közös kultúrájuk 
megőrzésére törekednek.4 A kollektív identitásra vonatkozó definíciók hangsúlyozzák, 
hogy egy adott nemzethez, etnikumhoz tartozás egyfajta referenciapontként működik, 
amellyel a közösség tagjai megkülönböztetik magukat a többiektől. 

Egyes államok esetében a kollektív identitás(ok) vizsgálata azért különösen érdekes, mert 
adott esetben az állampolgár azonosíthatja magát egy nemzeti és/vagy egy szubnacionális 
szintű identitással is. A kettős identitás azt fejezi ki, hogy a csoportok tagjai egyszerre lo-
jálisak az állampolgári nemzet és a nemzetiségi csoport felé. Ilyen kettős identitással ren-
delkeznek például a katalánok vagy a skótok, ők egyszerre vallják magukat katalánnak és 
spanyolnak, valamint skótnak és britnek. Belgium esetében sem beszélhetünk egy monoli-
tikus nemzeti identitásról, a „belgák nemcsak flamandnak/vallonnak vagy belgának érzik magu-
kat, hanem ahogy flamandnak és vallonnak, ugyanúgy belgának is.”5 Az állampolgár kötődhet 
szorosabban a szubnacionális identitáshoz, mint a nemzeti identitáshoz, de sokkal gyako-
ribb, hogy ezeket az identitásokat kiegészítve, az adott helyzettől függően „alkalmazza”. 

A társadalom csak egy kisebbségben lévő csoportja ragaszkodik kizárólag az egyik 
azonosságtudathoz. Belgium esetében sem más a helyzet: a „látható”, „kézzelfogható” 
identitás továbbra is a hivatalos belga, az, ami az állampolgárok személyi igazolványá-
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ban szerepel, vagy amire külföldön hivatkoznak. Ugyanakkor a nemzetépítés szerves 
folyamatának hiánya miatt a nemzettel való azonosulás mindig is relatív gyenge volt 
Belgium estében, még az ország föderalizálásának kezdetét megelőzően is.6 

A belga nemzethez való kötődés általánosságban Vallóniában sokkal erősebb, mint Fland-
riában. Az ISPO–PIOP-felmérés adataira támaszkodva megállapítható, hogy a vallon lakos-
ság csaknem egyharmada kizárólag belgának tekinti magát, míg Flandriában ez az arány 
csupán 12 százalék körül van. Az ország déli és északi részében egyaránt a lakosság legna-
gyobb arányban „ugyanannyira érzi magát flamandnak/vallonnak, mint belgának”. Lénye-
ges eltérés a második leggyakrabban megjelölt válasz esetében mutatható ki: míg Flandri-
ában „inkább flamandnak, mint belgának”, addig Vallóniában „kizárólag belgának” érzi 
magát a lakosság 23,9, illetve 30,8 százaléka. Továbbá a válaszadók kétszerese tekintette 
magát kizárólag flamandnak, mint kizárólag vallonnak.

Flandria Vallónia

Kizárólag flamand/vallon 7,4 3,6
Inkább flamand/vallon, mint belga 23,9 8,3
Annyira flamand/vallon, mint belga 42,8 39,1
Inkább belga, mint flamand/vallon 14,0 18,2
Kizárólag belga 11,9 30,8

Azonosulás Belgiummal és a régiókkal Flandriában és Vallóniában, 2003 (százalékban)7

A társadalomtudományi felmérésekből az is nyomon követhető, hogy az erős belga 
identitás az 1970-es évektől kezdve hogyan vált nemcsak a vallonok, hanem a társa-
dalom egyre szélesebb körének öntudatává: míg a flamand lakosság Flamand Közös-
séggel/régióval8 való azonosulása 1986-ot megelőzően felülmúlta a Belgiumhoz való 
kötődést, addig a kilencvenes évek második felétől már a flamandok abszolút többsége 
is a belga nemzettel azonosítja magát. Tehát az 1970-ben elkezdődött föderalizációs 
folyamatot követően nem csökkent a belga identitás ereje, hanem még erősödött is a 
nemzeti öntudat. A belga és szubnacionális identitások nem kizárják, hanem sokkal 
inkább kiegészítik egymást. 

A belga identitás kialakulása
A belga identitás fejlődése szorosan összefügg a mai Belgium területének történelmé-
vel, amelyet nagyrészt az európai hatalmi egyensúlyi rendszer változásai alakítottak. 
A modern belga állam területének részei legelőször a 15. században kerültek egységes 
politikai irányítás alá, amikor is a Burgundi-dinasztia hatalmát területszerzéssel kíván-
ta növelni, és egységesítette a fennhatósága alatt álló területeket.9 Amíg a mai Belgium 
területének történelmét folyamatosan a szomszédos nagyhatalmak irányították, addig 
a kontinens többi, független államában a 15–17. században kezdődött el a nemzettudat, 
a nemzeti identitás kifejlődése. A Burgundi-idők viszonylagos függetlenségéhez képest 
az azt követő századokban a relatív önállóság elvesztésével a németalföldi területeken 
nem kezdődhetett el az egységes nemzettudat érzésének kifejlődése. 
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A franciák 1794-es megszállása, majd a terület annektálása szintén nagy hatással volt 
a későbbi Belgium identitásának fejlődésére. A franciák által megteremtett erős köz-
pontosított adminisztratív rendszer keretében a francia vált a hivatalos nyelvvé, ugyan-
akkor sem a flamand, sem a vallon belgák nem akartak franciává válni, épp ellenkező-
leg, erősödött a belga nemzeti érzés, a lakók belgának hívták magukat, és országukat 
Belgique-nek nevezték.10 A mai Belgium végül a Hollandia elleni sikeres forradalmat 
követően 1830 októberében nyerte el függetlenségét, és az ekkor megszületett állam 
létrejöttében fontos szerepe volt a nyelvnek, de ekkor még nyoma sem volt a társadal-
mat később kettészelő flamand–vallon nyelvi ellentétnek. A központi nyelv szerepét a 
francia töltötte be, hiszen a flamand burzsoázia is franciául beszélt. A belga forradalom 
kivívásában a francia nyelvű burzsoázia, valamint az őt támogató flamand polgárság 
és a papság játszotta a főszerepet. Tehát Belgium kialakulásakor egy olyan frankofon 
államról beszélhetünk, amely társadalmát a liberális és katolikus törésvonal szelte át, 
nyoma sem volt még ekkor a flamandok nyelvi egyenlősítő törekvéseinek. De annak 
ellenére, hogy létezett egy egységes belga identitás, nem beszélhetünk nagyon erős 
nacio nalista érzelemről. Az erős nemzeti büszkeség és magabiztosság hiánya a nem-
zetközi nagyhatalmaknak való kiszolgáltatottságból eredt. Ugyanakkor a különböző 
kultúrák egymás mellett élése a belgákat toleránssá és rugalmassá tette.

Territoriális identitások kifejlődése – elméleti keretek
A társadalomtudósok egy része szerint a territoriális identitások majdhogynem spon-
tán, természetes folyamat eredményeképpen fejlődnek ki egy adott kulturális közösség-
hez való tartozás következtében.11 Ezen elmélet szerint az egyéni és kollektív identitá-
sok kialakulásában a kulturális tényezők játsszák a legfőbb szerepet, és az egyén erős 
kulturális kötődése automatikusan alakítja az eredetileg adott identitás kifejlődését.12 
A flamand és vallon, valamint a miniatűr német és a sajátos brüsszeli identitás vajon 
kulturális tényezőknek köszönheti-e kialakulását? A válasz egyértelmű nem. A belga 
állam megteremtésekor még nem létezett flamand, illetve vallon identitás, azokat csak 
a 19. század közepén, valamint végén kialakuló flamand és vallon mozgalom, ponto-
sabban annak elitjei formálták. A vallon identitásnak még kevésbé vannak történel-
mi gyökerei, mint a flamandnak, de nemcsak a két identitás, hanem maga Flandria és 
Vallónia mint politikai, kulturális egység sem létezett 1830 előtt. A germán és latin nyel-
vek közti határnak nem volt jelentősége a két mozgalom megalakulását megelőzően. 
A jellegzetes „Brüsszelhez való tartozás” érzése ugyancsak gyenge volt még ekkor. Így 
nem tekinthetjük történelmileg adott, spontán módon kifejlődő identitásnak a ma már 
Belgiumot részekre bontó területi kötődést.

A strukturális magyarázó elméletek abból indulnak ki, hogy a modernizáció, a fejlődés 
nem egyenlően oszlik meg egy adott ország régiói közt, és a regionális különbségekből, 
erőforrásokhoz való nem egyenlő hozzáférésből adódó konfliktusok segítik a territoriális 
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identitások kifejlődését.13 Belgium esetében az északi területek a flamand mozgalom meg-
alakulásakor lényegesen elmaradottabbak, szegényebbek voltak a déli, vallon szomszéd-
jukhoz képest. Így a flamand identitás egy gazdaságilag fejletlenebb régióban fejlődött 
ki, viszont megerősödése akkorra tehető, amikor az északi területek gazdasági fölénybe 
kerültek a 20. század második felében. Ezzel szemben a flamand mozgalomra defenzív 
reakcióként kifejlődő gyenge vallon kötődés egy gazdaságilag prosperáló régióban szü-
letett meg. A vallon identitás 1960-as évekbeli megerősödése viszont egybeesett Vallónia 
politikai, gazdasági és szociális életben való domináns pozíciójának elvesztésével. 

A territoriális identitások megerősödését vizsgáló harmadik elmélet a politikai ténye-
zők fontosságát hangsúlyozza. Ezen elmélet szerint az adott politikai intézményrendszer, 
államszervezet, pártrendszer, valamint a politikai elitek formálják egy nemzet, illetve et-
nikum identitását. Egyrészt az intézményrendszer változása egy politikai egységbe kény-
szeríthet régiókat, amelyek sosem tartoztak össze, vagy megerősítheti a már létező közös-
ség összetartozását. Másrészt az etnikai alapon szerveződő pártok is hordozói lehetnek a 
territoriális identitásoknak; továbbá a politikai elit szerepe, aktivizmusa azért tekinthető 
meghatározónak, mert ők alakítják az egyes csoportok közötti határvonalakat.14 

Belgium esetében a territoriális identitások nem a kulturális vagy strukturális magya-
rázatok szerint alakultak ki, hanem a politikai intézmények és az elit alakította a flamand 
és vallon identitást, Brüsszel kétnyelvűségét és a miniatűr német nyelvű identitást. 

A flamand identitás gyökerei
Szinte valamennyi szakirodalom véleménye egybecseng, miszerint „flamand ügyről” 
az 1830-ban újonnan megalakult belga állam idején még nem beszélhetünk. A kérdés 
akkor vetődött fel, amikor a flamand polgárság úgy érezte, hogy a francia nyelv do-
minanciája miatt kezd a politikai és szociális élet területén háttérbe szorulni. Nem volt 
ugyan flamandellenes elnyomó politika, de a flamand nyelv kultúrahordozó jellege to-
vább halványult. Eleinte a flamand identitás nem a belga identitással szemben, hanem 
épp azt erősítve – Belgiumot még inkább „belgává” téve – fejlődött ki; az önálló identi-
tás ideája azt követően erősödött meg, hogy a francia nyelvű elit vonakodott elismerni 
a flamandok kétnyelvű állam kialakítására vonatkozó igényeit. 

A társadalmat átszelő katolikus és liberális, majd a 19. század végétől erősödő szoci-
alista ideológia közül az utóbbi kettő erősen antiklerikális jellege, valamint a flamandok 
hagyományosan erős katolikus kötődése következtében a mozgalom fokozatosan kato-
likus karaktert kapott. A flamand nyelvet ezért a „francia kultúra morálnélküliségével és a 
szabadelvű liberálisok »istentelenségével« valamint a szocialisták papságellenes attitűdjével szem-
ben” határozták meg.15 A flamandok nemzeti mozgalma a belga állam megalapítása után 
a belga nacionalizmus „mellékterméke” volt, amelyet csak a flamand intellektuális körök 
éreztek magukénak. De az 1848-as forradalmi év hatására a mozgalom kiszélesedett, és 
támogatottsága az alsóbb középosztályon belül is nőtt, majd az első világháborút köve-
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tően egy olyan tömegmozgalommá vált, amely a kereszténydemokraták támogatásával 
az önálló flamand szubnacionális identitás kialakítását tűzte ki célul.16 Ugyanakkor az 
addig egységes mozgalom az első világháború alatt két részre szakadt: a nyelvi akti-
visták többsége továbbra sem kérdőjelezte meg a belga állam kereteinek létjogosultsá-
gát, és a kormányhoz való hűségükért cserébe Flandria egynyelvűvé tételét várták el. 
Az aktivisták csak kisebb része vélte úgy, hogy a német megszállókkal való együttmű-
ködés szolgálja érdekét, az önálló Flandria megteremtését. Az 1920-as évektől Flandria 
egynyelvűsítéséért harcoló belga államhoz lojális csoportok a harmincas évek nyelvtör-
vényeivel17 érték el céljaik egy részét, amelynek következtében Flandriában a flamand, 
Vallóniában a francia lett a hivatalos nyelv, de Brüsszel továbbra is kétnyelvű maradt.

A két világháború között a mozgalom radikálisabb belgaellenes szárnya politikai 
párttá (Frontpartij) alakult, és törekvése egy önálló flamand állam megteremtésére, 
vagy esetlegesen Hollandiához való csatlakozásra irányult. A demokratikus Frontpartij 
autoriter Vlaams Nationaal Verbonddá alakítása (1933), és a fasiszta elemek beemelése a 
második világháborúban a nácikkal való kollaboráláshoz vezetett. Ezzel párhuzamo-
san a demokratikus flamand nacionalistáknak továbbra is Belgium jelentette a védel-
met Flandria esetleges német bekebelezése ellen.18 

A flamand nacionalizmus a második világháború után visszaszorult, majd az 1950-es 
években mint kulturális mozgalom erősödött meg, és a hatvanas évektől már politikai 
színezetet is kapott. Az etnikai ellentét hatvanasas évekbeli megerősödése két főbb okra 
vezethető vissza. Egyrészt lényeges lépés volt 1962-ben az országot kettévágó nyelvi 
határvonal meghúzása, valamint Brüsszel kétnyelvűségének hivatalos megerősítése, 
másrészt fontos körülménynek számított, hogy Belgium gazdasági súlypontja az addig 
szénbányászatra épülő vallon ipari területekről a flamand tartományokba helyeződött 
át. Flandria a külföldi befektetések, valamint gazdasági modernizáció hatására jobban 
prosperált, és egyre kevésbé kívánta „eltartani” az ország lemaradó déli területeit.19  
Az unitárius állam keretei között a nyelvi-etnikai és gazdaságpolitikai elemekkel bővü-
lő ellentét „feloldására” törvényi keretek között nem volt mód, így került sor az 1830-
ban létrehozott egységes nemzetállam öt alkotmánymódosítással való föderalizálására, 
amellyel párhuzamosan a kulturális-nyelvi mozgalmak politikai pártokká alakultak, 
de továbbra is hordozói maradtak a flamand nemzettudatnak.

A vallon öntudat jellemzői
A 19. század végén kialakuló gyenge vallon mozgalom idején még nem létezett önál-
ló vallon identitás, a mozgalom csak az erősödő flamand identitással szembeni reak-
cióként fejlődött ki. A vallon mozgalom elit rétege az 1870-es, nyolcvanas években a 
flamandok által szorgalmazott nyelvi törvények elfogadása miatt érezte úgy, hogy a 
francia nyelv dominanciájának, a „status quo” megvédése érdekében ellenmozgalom-
mal kell fellépnie. A vallon mozgalom liberális és antiklerikális jellege is a katolikus 
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flamand mozgalomra való reakcióként alakult ki. Különösen nehéz volt a vallon iden-
titás kialakítása, hiszen sem vallási kötődéssel, sem közös történelmi múlttal nem bírt 
a terület, amelynek különálló részei a belga állam megalapításáig sosem képezték egy 
nagyobb egység részét. A mozgalom megalakulásakor az eltérő dialektusok miatt nyel-
vileg nem volt egységes, és területileg sem korlátozódott az ország déli felére, hiszen 
kezdetben flandriai és brüsszeli frankofonok szintén csatlakoztak hozzá.

Mindezek következtében a vallon identitás az első világháborút megelőzően meg-
lehetősen gyenge volt. Az 1923-ban és 1930-ban létrejövő Ligue d’Action wallonne és a 
Concentration wallonne szervezetek megalakulása, valamint az 1932-es nyelvi törvény 
– amely Vallóniában is bevezette territoriális egynyelvűséget – nagy lépést jelentett az 
identitás megerősödéséhez. A vallon nemzeti tudat végül a második világháború után 
kapott új lendületet, és a kezdetben kizárólagosan nyelvi jelleg fokozatosan gazdasá-
gi karakterrel bővült. Mivel a mozgalom nyelvi szinten elvesztette a csatát a flaman-
dokkal szemben, a francia nyelvi mozgalom átalakult vallon mozgalommá, amely már 
Vallónia nagyobb autonómiáját tűzte ki célul. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a moz-
galom fokozatosan tömegmozgalommá fejlődött, az 1970-ben megindult föderalizációs 
folyamat során az ország déli részén nem alakult ki egy, a flamandhoz hasonlóan erős, 
egységes vallon-frankofon identitás, valamint politikai szinten a Vallón régió és a Fran-
cia Közösség intézményeinek összeolvadására sem került sor.

Belga német – német nyelvű belga?
A Belgium keleti részén élő 74 ezer fős, hivatalosan elismert, autonóm kompetenciák-
kal rendelkező német ajkú etnikum identitása sajátos a korábban bemutatott flamand 
és vallon identitáshoz képest. Sajátos a négy kultúra találkozási pontján, a határ men-
tén való elhelyezkedése, valamint azon egyedi történelmi események miatt, amelyek 
következtében nem tudott szervesen fejlődni, így nem valami statikus, hanem egy ma 
is fejlődő identitás alakulhatott ki. 

A belga–német határ mentén élő német etnikum saját közösséget formál, a német 
kultúrkörhöz kötődik, viszont területileg a Vallon régióhoz tartozik. A Német Nyelvű 
Közösség két területileg egymástól elkülönülő központja – Eupen és Sankt Vith – di-
alektusában és történelmében is eltér egymástól, ami nem könnyítette meg a szoros 
közösségi érzés kialakulását. A belga németek egységes identitásáról az 1980-as évekig 
azért sem beszélhetünk, mert a német határ menti térség hovatartozása a második vi-
lágháborút követő időkig a nagyhatalmak érdekei szerint alakult. 1920-tól a versailles-i 
békeszerződés értelmében Eupen, Malmedy és St. Vith területe a centralizált és az akkor 
még dominánsan francia nyelvű Belgiumhoz került, majd 1940. május 10-én a német 
csapatok bevonulását követően visszakerült Németországhoz. A világháborús időszak 
és a náci Németországtól való elidegenedés nem segítette egy önálló – akár belga, akár 
német – identitás kialakítását. 1945 tavaszától, miután a terület újra, immár véglegesen 
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visszakerült Belgiumhoz megkezdődtek a németek asszimilálódására tett intézkedések 
főleg az oktatási rendszer és a francia nyelv keretei között.20

A német identitás sosem irányult a belga állam keretei ellen, csupán nyelvi, kulturális 
autonómia iránti igényét fejezte ki. Az 1962-es nyelvi törvény garantálta az egynyelvű 
német körzet létrehozását, majd az 1970-es alkotmányreform a Német Nyelvű Közös-
ség létrejöttét. A német nyelvű belgák flamandokkal való szimpátiája abból ered, hogy 
felismerték, Belgium több nyelv hazája, így támogatóra találtak a francia nyelvi domi-
nancia megtörése ellen. A hetvenes években kialakuló, majd folyamatosan megerősödő 
identitás fontos eleme a földrajzi – határ menti – elhelyezkedés, valamint Németország 
közelsége. Az utóbbi években a Belgiumban élő német etnikum azt bizonyítja, hogy 
esetében nemcsak a korábbi lokális identitás megerősödéséről, hanem egy kis területű 
és lakosú, de közösségi identitás kialakítása történt meg.

Létezik-e önálló brüsszeli identitás? 
Érdekes megvizsgálni, hogy az egymillió lakosú, multikulturális és kozmopolita bel-
ga főváros, amelyet gyakran az Európai Unió fővárosaként emlegetnek, rendelkezik-e 
önálló identitással, vagy nem beszélhetünk többről, mint az ott élő etnikumok, kultú-
rák és nyelvek egyfajta keverékéről. 

Megállapítható, hogy a sajátos brüsszeli identitásnak történelmi gyökerei vannak, és a 
„Brüsszelhez való tartozás” érzése a két nyelvi mozgalomra való reakcióként fejlődött ki. 
Az 1962-es nyelvi törvény a föderalizmushoz vezető első lépcsőként hivatalosan is négy 
nyelvi körzetre – egynyelvű flamand, vallon, német és kétnyelvű Brüsszel – osztotta az 
országot. A flamand mozgalom tagjainak Brüsszel hovatartozása – amely földrajzilag az 
ország közepén, a Flamand Közösség területén fekszik – mindig is központi kérdés volt, 
nem kívánták a fővárosnak az önálló régió státusát megadni. Attól féltek, hogy két fran-
cia (Brüsszel 85 százalékban francia) régió kialakulásával az esetleges regionális szintek 
közötti vitákban politikai kisebbségbe kerülhetnek.21 A vallon mozgalom a flamandok 
ragaszkodásával szemben az 1960-as években Brüsszelt, mint a gazdasági döntéshoza-
tal központját, azzal vádolta, hogy felelős a déli országrész gazdasági hanyatlásáért, és 
nem érdekli Vallónia jövője. Mindezek hatására Brüsszel a hatvanas–hetvenes években 
a flamandokkal és a vallonokkal szemben kezdte identitását felépíteni.22 

Felvetődik a kérdés, hogy a közös francia nyelv vajon kialakított-e szorosabb kötődést 
a Vallon régió, a Francia Közösség, valamint a már az első világháborút megelőzően is 
„legelfranciásodottabb” városnak számító Brüsszel között. Míg a hatvanas évek elején 
beszélhetünk egyfajta frankofon szolidaritásról, ez a szolidaritás csak addig maradt 
fenn, amíg nem történt meg az állam fokozatos föderalizációja. Az 1970-es alkotmány-
reform keretében a három nyelvi közösség mellett, a három régió (Flandria, Vallónia, 
Brüsszel) kialakítására is sor került, bár a Brüsszel régió csak 1988-ban vált autonóm 
szubnacionális egységgé, önálló kormánnyal és regionális gyűléssel. Az államreformok 
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hozzájárultak az önálló brüsszeli identitás fejlődéséhez és a Vallon és Brüsszel régió 
egymástól való eltávolodásához. A belgiumi franciaajkúak nem alkotnak a flamand-
hoz hasonló kulturális-nyelvi egységet, és politikai kötődés sem alakult ki közöttük: a 
vallonok inkább szociáldemokrata orientáltságúak, míg a brüsszeli franciák liberálisak 
vagy konzervatívak. Manapság frankofon szolidaritásról azért sem beszélhetünk, mert 
annak ellenére, hogy Brüsszelben a francia a leggyakrabban beszélt nyelv, az nemcsak 
a frankofonok, hanem az egyre nagyobb számban betelepedő marokkói, török és pa-
kisztáni lakosság nyelve is, valamint több holland ajkú is a franciát használja. A 280 
ezer külföldinek otthont adó belga főváros esetében ma már nem beszélhetünk nyelvi 
többségekről, hanem sokkal inkább nyelvi kisebbségekről. 

Végezetül Belgium összetett „identitáshálóját” vizsgálva mindenképp meg kell em-
lítenünk egy másodlagos, politikai értelemben még meglehetősen kezdeti stádiumban 
lévő európai identitás kialakulását is, amely a több európai uniós intézménynek otthont 
adó főváros kollektív identitására szintén jelentősen rányomja bélyegét.

Kettős identitás és politika összefüggései

A flamand–vallon identitás és a belpolitika kapcsolata
Belgium kettős identitása és az ország föderalizációs folyamata egymástól elválaszt-
hatatlan. Egyrészt azért, mert az ország belpolitikai átalakulása a territoriális identitá-
sok megerősödése és autonómiára való igénye miatt zajlott le: a központosított állam 
átformálása egyben annak a ténynek az elismerését jelentette, hogy „Belgiumban két 
nemzet létezik, eltérő célokkal és törekvésekkel”.23 Másrészt külpolitikai téren az Európai 
Unióban jelentős szereppel bíró föderalizmus, szubszidiaritás és regionalizmus elvei 
azért is élveznek belga támogatást, mert az ország a belpolitikai feszültségeket is ezen 
elvek mentén tudta mérsékelni.

Belgium több lépcsőben lezajló föderalizációja kiválóan illusztrálja a regionális iden-
titások politikai szinten való kifejeződését. Az 1960-as évek végén a flamand és vallon 
nacionalista pártok javuló választási eredményei, valamint az egyre gyakoribb nacio-
nalista tüntetések ráirányították a figyelmet az identitások megerősödésének politikai 
problémáira. Míg az unitárius és sokáig francia dominanciájú belga állam átalakítása a 
hatvanas évek nyelvi törvényei által létrehozott négy nyelvi terület kialakításával vette 
kezdetét, addig az 1970-es évek elejétől nem törvényi szabályozással, hanem az ország 
alkotmányának módosításaival, intézményi reformok keretében kívánták a két nemzet 
közötti feszültséget csökkenteni. 

Az alkotmányreformok etnikai adminisztratív egységek kialakítását, majd ezek hatás-
köreinek növelését célozták meg. Az 1970-es első alkotmányreform következtében mind 
az erősebb flamand, mind a gyengébb vallon identitás – valamint a brüsszeli és német 
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nyelvű identitás is – intézményi keretek között fejlődhetett tovább. Az alkotmányreform 
létrehozta a három nyelvi közösséget (flamand, francia, német) és három régiót (Fland-
ria, Vallónia, Brüsszel), amelyeknek ekkor még nem voltak kiterjedt hatáskörei. Az első 
alkotmányreform után tíz évvel Wilfried Martens kormányának sikerült a flamand és 
vallon elképzelések között kompromisszumos megoldást találnia, és 1980-ban a második 
alkotmányreformot végrehajtania. A reform értelmében a nyelvi közösségek és régiók – 
a német közösség és Brüsszel kivételével – széles körű autonómiához és önrendelkezési 
joghoz jutottak, saját törvényhozó és végrehajtó szervekkel. A föderalizációs folyamat 
előre haladtával a politikai intézmények vették át a két nyelvi-etnikai mozgalom iden-
titáshordozó szerepét. Míg a flamand oldalon a flamand kormány és a parlament vált 
a flamand nemzeti öntudat kialakításának előmozdítójává, addig frankofon oldalon a 
szubnacionális öntudat továbbra is relatív gyenge maradt, amely az intézményi egység 
hiányának is betudható. A Flamand régió és Flamand Közösség összeolvadásával (1980) 
egységes szubnemzet alakulhatott ki. Ezzel szemben a déli országrészben a föderalizáció 
folyamata sem járult hozzá egy erős és egységes vallon identitás kifejődéséhez, hiszen 
a Vallon régió és Francia Közösség egyesülése (a két egység lakosságarányának jelentős 
eltérése és politikai feszültségek miatt) nem történt meg. 

Az 1988-ban végrehajtott harmadik alkotmányreform lényeges következménye volt, 
hogy a korábban kimaradt két regionális egység, a Brüsszel régió és a Német Nyelvi 
Közösség is felzárkózott a szubnacionális entitások közé: a saját kormánnyal és köz-
vetlenül választott parlamenttel a brüsszeli régió is megkezdhette működését. Belgium 
végül az 1993-as államreformmal vált olyan föderális állammá, amelyben a központi 
állam jogkörei egyre kevesebb területre terjednek ki, és amelyet az alkotmány is így 
határoz meg: „Belgium föderális állam, amely régiókból és közösségekből áll.” A máig utolsó, 
ötödik alkotmányreformra a 2001. évi Lambermont és Lombard egyezményt követően 
került sor. Míg előbbi tágította a közösségek és régiók hatásköreit, addig az utóbbi a 
brüsszeli intézmények működésében hozott változást. Belgium sajátos etnikai-nyelvi 
ellentétei tehát egy módosított intézményi struktúrában csapódtak le, és a második 
világháborút követően a „politikai intézmények váltak az identitás építésének, átalakításának 
és kikristályosodásának jelentős meghatározóivá.”24

A belga föderalizációs folyamat sajátossága, hogy a külpolitikai hatáskörök is a 
devolúciós folyamat részét képezték. Az 1988-as kormányzati megállapodás következté-
ben – a nemzetközi jogban precedens értékkel bírva – Belgium föderatív egységei nemzet-
közi szerződéskötési jogot kaptak. A föderális és regionális szintek nemzetközi hatásköre-
inek 1993-as alkotmányreformban való rögzítése után továbbra is a föderális kormányzat 
felel az ország külpolitikájáért és irányvonalainak kijelöléséért. A hat belga régió és közös-
ség a nemzetközi szerződéskötési jogukat csakis hatáskörükön belül, az őket érintő kérdé-
sekben gyakorolhatják, valamint az egységes belga külpolitikai alapelveket nem sérthetik 
meg, így biztosítva a belga identitás nemzetközi szinten való megjelenését.25 A külpolitikai 
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hatáskörök föderalizálása nagy szerepet játszott a territoriális identitások megerősödésé-
ben is, amely különösen az önálló állam megvalósítását célul kitűző flamand szeparatisták 
esetében figyelhető meg, akiknek Flandria nemzetközi szerződéskötési joga, valamint ez-
által az ország északi részének nemzetközi kapcsolatok kialakítására vonatkozó hatáskö-
re, a flamand szuveneritás és egy önálló identitás elfogadását jelentette.26 

A flamand és vallon etnikum szembenállása olyan sajátos föderalizmus kialakításá-
hoz járult hozzá, amelyiknek egyik jellegzetessége, hogy nem hoz létre hierarchikus 
viszonyt a föderális és regionális szintek között, utóbbiak saját kompetenciájukon belül 
teljes autonómiával rendelkeznek. Emellett számos föderális rendszerrel szemben a bel-
ga föderális rendszer kétpólusú: csak két közösségből áll (nem számítva a nagyon kicsi 
német közösséget), s ez még jobban kihangsúlyozza a pártrendszerben is megtalálható 
bipoláris struktúrát. Ezenkívül a centripetális föderalizmusokkal szemben – mint pél-
dául Svájc, Németország, Egyesült Államok – Belgium esetében nem a korábban külön-
álló szuverén egységek egyesüléséről van szó, hanem ellenkezőleg, a flamand, vallon, 
német nyelvű és brüsszeli egységek egy, kezdetben unitárius államból fejlődtek ki.27 
Belgium ezen sajátos föderalizációs folyamatát nem tekinthetjük befejezettként, hiszen 
épp az ország aktuálpolitikai eseményei világítanak rá arra, hogy a flamand és vallon 
ellentét továbbra is jelentősen rányomja bélyegét az ország belpolitikai eseményeire. 

A belga pártrendszer mint az identitás hordozója
A 20. század közepétől a flamand és vallon mozgalmak szerepét a politikai intézmé-
nyek és pártok mint identitáshordozók vették át. Az etnikai-nyelvi mozgalmak által 
képviselt értékek beépültek a modernkori párt- és politikai rendszerbe is, amelynek ma 
legfőbb sajátossága a rendkívüli fragmentáltság. A fragmentált pártrendszer kifejlődé-
sének okaként három folyamatot emelhetünk ki. Egyrészt a hatvanas években a tradi-
cionális pártok mellett a flamand és vallon mozgalom szerepét átvéve új etnoregionális 
pártok alakultak meg, színesítve a politikai palettát. Másrészt, mivel ezen pártok belga 
politikára való befolyásuk népszerűségükhöz képest aránytalanul magas volt, nagy 
nyomással bírtak a tradicionális pártokra, amelyek az etnikai-nyelvi feszültségek miatt 
először csak külön nyelvi szárnyakat hoztak létre, majd ketté is váltak. A tradicionális 
pártcsaládok közül elsőként 1968-ban a kereszténydemokrata párt vált szét (Christelijke 
Volkspartij – Parti Social Chrétien), majd ezt követte 1972-ben a liberális (Liberale Partij 
– Parti Libéral) és 1978-ban a szocialista (Belgische Socialistische Partij – Parti Socialiste 
Belge) párt önálló flamand és vallon pártra való kettéválása. Harmadrészt a nyolcvanas 
évek elején létrejövő zöldpártok már megalakulásukkor igazodtak a kettészakadt párt-
rendszerhez, és kezdettől fogva nem állami szinten működtek.

A nemzeti pártok létezésének hiánya miatt az 1970-es évek végétől kezdve nem be-
szélhetünk egységes politikai rendszerről, a flamand–vallon szembenállás következ-
tében két önálló pártrendszer és politikai kultúra fejlődött ki, továbbá a pártok közötti 
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együttműködés hiánya továbbra sem segítette az egységes belga nemzeti identitás poli-
tikai téren való megjelenését. Épp ellenkezőleg, az egyes etnikai pártok programjaiban 
a flamand és vallon nacionalizmus élt tovább.

A flamand nacionalizmus megtestesítőjének az 1970-es évekig egyértelműen a Volksunie 
(VU) pártját tekinthetjük. A párt Flandria nagyobb autonómiáját fokozatosan, kizárólag a 
föderális állam és a demokrácia keretei között akarta megvalósítani, és elutasította a szél-
sőjobboldali, illetve szeparatista törekvéseket, ugyanakkor a párton belüli radikálisabb 
csoport a független flamand állam megteremtését követelte. Ezen csoport a Volksunie-ból 
kiválva 1978-ban megalakította a szélsőjobboldali Vlaams Blok (VB) pártot, így innentől két 
„flamingáns”, azaz nemzeti öntudatra építő párt „vetélkedett” a flamand nacionalizmus 
megtestesítéséért.28 Tíz évvel a szétválás után a két párt közül egyértelműen a szeparatis-
ta Vlaams Block vette át a vezetést, sikerei a nyolcvanas évek során folyamatosan nőttek; 
a haladó és demokratikus nacionalizmust hirdető Volksunie a fennmaradásért küzdött.  
De vajon minek köszönhette a VB növekvő támogatottságát? Megállapítható, hogy a 
pártnak a választásokon javuló eredményei nem radikális nacionalista követeléseivel, 
mint például az önálló Flandria megteremtésére irányuló törekvéseivel függtek össze, 
hanem egy szélsőjobboldali politikai téma – a bevándorlókkal szembeni radikális fellé-
pés – napirendre kerülésével. A VB magát bevándorlásellenes pártként határozta meg, és 
a (főként) észak-afrikai és török bevándorlók hazatelepítését követelte, hiszen ideológiája 
szerint a különböző etnikumok integrációja lehetetlen és nem is kívánatos, a kulturális 
keveredésnek pedig végzetes következményei lehetnek.29

Míg a Vlaams Blok – amely nevét 2004-ben Vlaams Belang-ra (Flamand Érdek) változ-
tatta – programjában a föderalizmussal szemben a szeparatizmust és egy „kulturáli-
san és fajilag tiszta etnikumú, független Flandria”30 megteremtését tűzte ki célul, addig a 
Volksunie továbbra is határozottan elutasította a szélsőjobboldali szeparatista törekvése-
ket, és egyre inkább balra tolódott. A párt egy nyitott és nemzetközi Flandriát kívánt, és 
a szeparatizmust éppen azért ellenezte, mert a szétválás Flandria elszigetelődésével járt 
volna együtt. A párt támogatottsága a kilencvenes évek elejétől folyamatosan csökkent, 
és 2001-ben jobb és baloldali szárnyra esett szét. 

A flamand nacionalista pártokkal szemben a Belgium déli részén megalakuló 
etnoregionális pártok, amelyek a vallon mozgalom által kijelölt úton haladtak to-
vább, elutasították a radikális nacionalizmust („nacionalista mániát”). A vallon pártok 
Vallónia politikai megerősítését úgy kívánták megvalósítani, hogy az a nacionalista 
nyomástól mentes identitás formálásához járuljon hozzá.31 A vallon mozgalom célki-
tűzései az 1968-ban megalakult Rassemblement Wallon (RW) keretei között éltek tovább, 
amely a flamand Volksunie-hoz hasonlóan támogatta az ország föderalizálását, de a 
párt belső csatározásai következtében a nyolcvanas évek elején megszűnt, és helyét 
a vallon Front National (FN) vette át. A Front National szerepe a Vlaams Blok-kal szem-
ben marginális maradt a belga politikai életben, a párt csak egy volt a sok nacionalista 
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csoportosulás közül Belgium francia nyelvű részén, és 1995-ig nem kapott elegendő 
szavazatot ahhoz, hogy jelentős politikai szereppel bírjon.32 A párt kezdetben ellenezte 
ugyan a belga nemzet felbomlásához vezető államreformokat, de a negyedik államre-
formot követően már a tartományi föderalizmus mellett áll ki. Az FN a Vlaams Blokhoz 
hasonlóan erősen bevándorlásellenes pártként határozza meg magát, de míg a „A mi 
népünk először!” szlogen alatt a VB a flamand népre, addig a Front National a belgákra 
utalt ugyanezzel a kifejezéssel. 

A flamand identitás kulturális jellegével szemben a vallon identitás regionális jellegét 
„bizonyítja” a vallon politika német ajkú belgákhoz való viszonya is. Míg Belgium né-
met nyelvű lakossága identitásának megerősítése érdekében a föderális állam keretein 
belül ugyanolyan hatásköröket kíván magának, mint Flandria és Vallónia – ahogy azt az 
alkotmány meg is határozza –, addig a vallonok erről hallani sem akarnak. Az ezzel kap-
csolatos frankofon politikai diskurzusokban élő attitűdöt a volt vallon miniszterelnök, 
Jean-Claude Van Cauwenberghe szavai illusztrálják a legjobban: „Minden egyes állampol-
gár, aki Vallóniában lakik, számunkra vallon. A frankofon vallon többség mellett vannak német 
nyelvű vallonok is, de ők elutasítják a szó nagylelkű és multikulturális definícióját. Ezért ők lé-
nyegileg szeparatisták, akik a Vallon régióhoz kapcsoló köldökzsinórt el akarják vágni.”33 Ebből 
következően a vallon politikai pártok (nem csak a szélsőjobboldali FN) nem kulturális, 
nyelvi, hanem mai is inkább regionális, területi identitást hordoznak magukban.

Összességében megállapítható, hogy a Vlaams Blok (mai nevén Vlaams Belang) a kö-
zös nyelvre és kultúrára épülő német népi nacionalizmus (flamandok, Flandria) mo-
delljére, a frankofon Front National pedig az állami nacionalizmus (belgák, Belgium) 
modelljére épít, és ezért a két párt két eltérő identitás közvetítőjeként jelenik meg a 
politikai életben. 

Nemzeti identitás a mai pártok szemével
A három tradicionális pártcsalád, a zöld és szélsőjobboldali pártok „képviselőit” ma 
is megtaláljuk a flamand és vallon oldalon egyaránt.34 A két szélsőséges nacionalista 
párton kívül, a hagyományos és zöldpártok programjai nem fogalmazzák meg köz-
vetlenül a nemzeti identitásról vallott elképzeléseiket. Ezen pártok 2007. június 10-i 
választási programjai csupán közvetetten utalnak a kollektív identitás kérdéseire.

A flamand és vallon szélsőségesen nacionalista párt 2007-es választási programja 
közül a nemzeti identitás kérdését a Vlaams Belang tárgyalja részletesebben. A flamand 
nacionalista párt programjában a nemzeti identitás olyan értékes kötődésként jelenik 
meg, amely különleges védelmet igényel. A program olyan sokoldalú kulturális iden-
titást említ, amelyben a holland nyelv szerepét emeli ki: „a holland nyelv lényegi alkotó-
eleme kulturális és nemzeti identitásunknak.”35 A párt szerint Hollandiával azért kívánatos 
szoros kapcsolatokat ápolni, mert a két országot összeköti a közös nyelv, a nagyrészt 
hasonló történelem, és az azonos kulturális közösség. A VB ellenzi az utópisztikus 
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multikulturális együttélést, és programjában hangsúlyozza, hogy Belgium nem a be-
vándorlók országa. A külföldiek önkéntes bevándorlását szigorúan korlátozni kívánja, 
a nem európai származású idegeneket kitelepítené Belgiumból, az EU-tagállamokból 
bevándorlók számára pedig az alkalmazkodás (a flamand nyelvhez, kultúrához) vagy 
az elköltözés lehetőségét kínálja. 

Ezen programmal összehasonlítva a frankofon szélsőséges nacionalista Front National 
párt programja az identitás kérdését csak alig egy-két mondatban érinti. A programban 
közvetetten az egységes Belgium elképzelése szerepel, az FN ellenzi azt a történelemfel-
fogást, mely szerint az ország két olyan különálló etnikumból állna, amelyet csak a nagy-
hatalmak szorítottak egy állam keretei közé. A párt legfőbb prioritásai között a kultúra, a 
nyelv védelme áll, amely diverzitását az Európai Unió keretei között is meg kell őrizni.36 
A program közvetetten utal az FN célkitűzéseire: a multikulturalizmus és a kozmopoli-
tizmus elleni harcra. A párt a Vlaams Belanghoz hasonlóan leginkább az Európán kívülről 
származók bevándorlását ellenzi, az ők repatriálását szorgalmazza. Tehát megállapítha-
tó, hogy a 19. században megalakuló vallon (és flamand) mozgalom értékei és célkitűzé-
sei a Front National (valamint a Vlaams Belang) keretében élnek tovább a mai napig.

A kisállami identitás megjelenése a külpolitikában 
A territoriális identitások belpolitikát formáló hatásainak bemutatása után a tanulmány 
azt vizsgálja, hogy a külpolitikai téren megjelenő egységes belga, kisállami identitás mi-
ként alakítja az ország külpolitikai prioritásait.

A realista iskola abból a feltevésből indul ki, hogy csak a nagyhatalmak képesek a 
nemzetközi rendszert befolyásolni, és a kisállamok csak a „nagyok” ütközőzónájaként 
vagy a velük kötött szövetség keretében képesek létezni. Hans Morgenthau szerint míg 
a nagyhatalmak számára területük védelme vagy növelése a fő cél, addig a kis államok 
mindenekelőtt túlélésre törekednek, vagy semlegességükkel vagy a nagyhatalmakkal 
való szövetség keretében.37 Ezen realista logika felfedezhető Belgium történelmében 
is, hiszen kezdetben a nagyhatalmi érdekek alakították az ország sorsát, viszont a má-
sodik világháborút követően megszaporodó nemzetközi szervezetek épp azt jelzik, 
hogy egy adott állam politikai hatalma mellett mindinkább fontossá vált a nemzetközi 
aktorokkal való együttműködési képessége. Belgium kiválóan példázza, hogy egy te-
rületileg kisállam igenis hallathatja hangját a nemzetközi rendszerben, és céljait leg-
inkább kisállamokkal való szövetségben (Benelux Unió), nemzetközi szervezetekben, 
illetve leghangsúlyosabban az Európai Unió keretein belül képes elérni. Tehát annak 
ellenére, hogy a kisállami identitás formálja és határozza meg az ország külpolitikai 
prioritásrendszerét, ezen identitás nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt a történelem so-
rán többször járult hozzá a nagyhatalmak közötti közvetítői szerep elnyerésére is. Míg 
Belgium geopolitikai helyzete miatt korábban gyakran a nagyhatalmak „játéklabdája” 
volt, ma már ő is megpróbál „játékosként” szerepelni.38 
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A kisállami identitás kialakulása az ország létrejöttéig vezethető vissza: a belga állam 
a 19. század elején egy olyan multipoláris világban született meg, ahol a békét a hatalmi 
egyensúly politikája biztosította, és amelyben a fiatal királyság központi szerepet töltött 
be a balance of power biztosításában. Az ország nemzetközi egyensúlyi politikában kiemelt 
szerepe egyértelműen geopolitikai helyzetéből adódott: a közös német–francia határtól 
északra való fekvése, természetes (védő) határok hiánya felértékelte a kisállam szerepét az 
akkori nagyhatalmak – Nagy-Britannia, Franciaország és Poroszország – szemében. Belgi-
um önállóságának ára ezért a nagyhatalmak által garantált kötelező semlegesség megtartá-
sa volt, amely rányomta bélyegét az ország kollektív identitására. Belgium számára az első 
világháborús német megszállás jelentette azt a tapasztalatot, amely során ráébredt, hogy 
semlegessége nem a megfelelő válasz a biztonságpolitikai kihívásokra. Az ország végül 
1936-ban döntött úgy, hogy az független külpolitika megvalósítását tűzi ki célul és olyan önál-
ló, nemzeti külpolitikát kívánt kialakítani, amelynek prioritásait az ország érdekei alapján 
állapítják meg. Ugyanakkor a 1940. májusi német megszállást követően nyilvánvalóvá vált, 
hogy a formális függetlenség másodszorra is alkalmatlannak bizonyult, és a második vi-
lágháború után Belgium nem kívánt a semlegesség védelme mögé visszatérni, hanem aktív 
külpolitika révén a regionális, nemzetközi intézmények alapító tagjaként jelent meg. 

Ez a kisállami identitás főként a nemzetközi multilateralizmus iránti elkötelezettség-
ben nyilvánul meg. Annak ellenére, hogy a multilateralizmus az egyéni mozgástér egy 
részének feladásával jár, Belgium történelmében a többoldalú együttműködés támo-
gatójaként alakította külpolitikáját, Karel De Gucht külügyminiszter szavaival élve a 
multilateralizmus Belgium génjeibe van kódolva.39 A kisállam vezetői előtt a második 
világháború után nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes szuveneritás és függetlenség meg-
tartása hiú ábránd volt, ezért a külpolitika irányítói a nemzetközi együttműködést és a 
regionális gazdasági integrációt tekintették követendő útnak. Belgium már a két világ-
háború között csatlakozott az akkori többoldalú védelmi szerződésekhez: 1925-ben a 
Locarno paktumhoz és 1928-ban a Kellogg–Briand-paktumhoz. Majd az 1950-es évektől Bel-
gium, mint a multilateralizmus fő támogatója, számos multilaterális intézmény – mint 
például az NATO, Európa Tanács, GATT, OECD, WEU, ESZAK, Euratom, EGT, EBESZ 
– alapító tagjává vált. 

A multilateralizmus mellett az európai konstrukció (szupranacionalizmus melletti 
érvelés) és a transzatlanti kapcsolatok (NATO-védelem) támogatása, valamint a Bene-
lux regionális együttműködés (kisállamok befolyásolási képességének növelése) kiala-
kítása mind a kisállami tudatból táplálkozik. 

Külpolitika és identitás kapcsolata az európai integrációs politikatükrében
A kisállami identitás és külpolitika kapcsolatát hűen tükrözi az országnak az európai 
integrációhoz való viszonya. Az Európai Unió mindig is központi szerepet töltött be a 
belga külpolitikában, az ország alapító tagja volt az Európai Uniót létrehozó intézmé-



1032009. nyár

Kettős identitás és politika kapcsolata Belgiumban

nyeknek, és ma is az európai integrációs folyamat legfőbb támogatója közé tartozik, az 
integráció eszméjét retorikájában a legradikálisabban pártolja. A kisállam európai intéz-
ményekben való részvételét a belga külpolitika nem a nemzeti szuveneritás feladásaként 
értelmezi, hanem sokkal inkább egy olyan nemzetközi keretnek, amelyen belül nemzeti 
érdekeinek megvalósítását hatékonyabban érheti el. A nemzeti és európai érdekek Belgi-
um esetében tehát nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. A megosztott szuveneritás 
nem a saját mozgásszabadság korlátozását, hanem éppen ellenkezőleg, annak bővítését 
teszi lehetővé. Karel De Gucht szerint „a szuveneritás megosztása egy ravasz módja annak, 
hogy az ellenőrzést megtartsuk azokon a területeken, ahol mi másként járnánk el.”40 

Az ország kettős identitása továbbá nem ütközik egy európai szinten kialakuló és 
megerősödő identitással.41 A különböző kultúrák, nyelvek egymás mellett élését hir-
dető, toleráns belga identitás kiegészül az európai szinten hasonló értékeket képviselő 
európai identitással. Belgium esetében – a francia és brit példával ellentétben – nem 
találkozhatunk a nemzeti vagy regionális identitás és az integráció szupranacionális 
eszméjének konfliktusával.42 Az integrált Európához való tartozás érzése, a nemzeti 
és regionális identitást kiegészítve, a belga identitás elemévé vált. Az európai identitás 
jelképének számító, európai uniós zászlóval – az EU átlaghoz (54 százalék) hasonlóan 
– a belga lakosság 52 százaléka azonosul. Érdekes megemlíteni, hogy az EU szimbó-
lumával való azonosulás Belgium különböző régióiban eltérő: míg a Brüsszel-főváros 
régió lakosainak nagyon jelentős aránya (71 százaléka), addig Flandriában csak keve-
sebb, mint a fele (47 százalék) azonosul az európai identitás jelképével. A vallonok e 
tekintetben „középen” helyezkednek el (56 százalék).43 A főváros erős európai iden-
titása egyértelműen az Európai Unió intézményeinek, illetve az európai diplomaták 
jelenlétének köszönhető. 

Belgium számára az Európai Unió szupranacionalizmusa – amely a kisállam és a 
nagyhatalmak között lévő jelentős hatalmi egyensúlytalanságok kiegyenlítésének leg-
megfelelőbb eszköze – biztosítja a garanciát arra, hogy az európai államok közötti kap-
csolatok ne egy hegemón szervezetben intézményesüljenek. Ebből következően az or-
szág folyamatosan támogatja a szupranacionális szervek, a bizottság, a parlament és a 
bíróság szerepének – Miniszterek Tanácsával szembeni – erősítését, továbbá klasszikus 
célkitűzései között szerepel az EU politikai unióvá való alakítása, és a minősített több-
ségi szavazás egyre szélesebb kiterjesztése. A belga belpolitikát konszenzus jellemzi 
abban a tekintetben, hogy a gazdasági és politikai döntéshozatal terén az európai uniós 
szintet privilegizálják.44 

Az 1970-es években a belga Európa-politika a szupranacionalizmus felől fokozatosan 
áttért az euroföderalizmus irányába, és célul a föderális Európa megvalósítását tűzte ki. 
Guy Verhofstadt volt miniszterelnök explicit megfogalmazása szerint az integráció vég-
állomásának az amerikai mintára felépülő „Európai Egyesült Államok” kialakítása kell, 
hogy legyen, amely eredményeképpen a tagállamok föderális struktúrát alkotnak. Bel-
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gium nem idealista, hanem realista nézőpontból kiindulva, jól felfogott nemzeti érdekét 
követve áll ki a föderális Európa létrehozása mellett. A föderalizmus eszméje az ország 
belpolitikai fejlődése miatt nagyon is közel áll a belga gondolkodásmódhoz, hiszen az 
Európai Unió regionális szemlélete, valamint a szubszidiaritás mint egyik fő alapelve 
összhangba hozható a belga belpolitikai tendenciákkal. A kisállam „Európát, mint az egy-
mást követő államreform törekvések megfelelő és kényelmes végállomásának tekinti”.45 

Az európai konstrukció nem képezi vita tárgyát Belgiumban, látszólag mindenki 
egyetért vele. A belga társadalom hatvan százaléka összességében pozitívan ítéli meg az 
Európai Uniót, valamint az unió intézményeibe vetett bizalom, amely az elmúlt évben 
nőtt is, magasabb, mint a nemzeti politikai intézmények iránt érzett bizalom.46 A három 
– kereszténydemokrata, liberális és szocialista – tradicionális pártcsalád flamand és val-
lon pártjai szintén támogatják az európai integrációt, leginkább az EU szupranacionális 
jellegének erősítését, a bizottság hatáskörének és a minősített többségi szavazás több 
politika területre való kiterjesztését pártfogolják. Nemcsak a tradicionális pártcsalá-
dok és zöldpártok, hanem a szélsőségesen nacionalista pártok is támogatják az euró-
pai konstrukciót. A szélsőjobboldali Vlaams Belang párt egy olyan Európa támogatója, 
amely a tiszta etnikumú államok konföderációjára épül, és a népek önrendelkezési jogát 
figyelembe veszi.47 A flamand nacionalista párthoz hasonlóan a szélsőséges vallon Front 
National ugyancsak az európai integrációs folyamat mellett teszi le a voksát.

Annak ellenére, hogy mind a flamand, mind a vallon pártok pozitívan viszonyulnak 
Belgium Európa-politikájához, ezen európai lelkesedés mozgatórugói néha különböz-
nek az ország északi és déli részén. Flandria egy bizonyos része az európai konstruk-
cióban olyan eszközt lát, amelynek segítségével progresszív módon szabadítja meg a 
lényegétől Belgiumot. A flamandpártiak úgy vélik, hogy egyrészt alulról, a belpoliti-
kában végrehajtott többszöri alkotmánymódosítás során megvalósított regionalizmus, 
másrészt külpolitikailag a hatáskörök Európai Uniónak való átruházása, „felülről” teszi 
üressé a középső belga szintet. Ezzel magyarázható az is, hogy Flandria nacionalista, 
függetlenségre törekvő pártja, a Vlaams Belang – szemben az európai szélsőjobboldali 
pártok többségével – szintén támogatja az európai konstrukciót. A flamand naciona-
lizmus és az európai integráció között nincsen ellentmondás, a kettő inkább kiegészíti 
egymást, hasonló eredményre törekszenek: a nemzeti szint hatáskörének csökkentésre.

Belgium kisállami identitása az ország Európa-politikája kapcsán a már említett 
szupranacionalizmus melletti érvelésben jelenik meg. Belgium egyrészt kiemelten és fo-
lyamatosan támogatja az EU ma még kormányközi alapon működő közös kül- és biz-
tonságpolitikájának (CFSP) közösségi szintre való emelését, másrészt CFSP-ben végső 
célként a közös védelempolitika kialakítását tűzi ki célul. A közös kül- és biztonságpoli-
tikát a belga külpolitika lehetőségeinek és befolyásolásának egyfajta multiplikátorának 
tekinti, mert ezen politika keretén belül a kisállamok számára is lehetővé válik, hogy 
olyan külpolitikai célkitűzéseket fogalmazzanak meg, amelyekre önmaguk egyedül kép-
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telenek lennének. A belga kormányzat emellett az 1980-as évek végétől kezdve az EU 
védelempolitikai szerepét kívánja növelni, és a kollektív haderővel rendelkező egységes 
védelmi rendszer kiépítését támogatja. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a közös véde-
lempolitika iránti hű elkötelezettség ellenére az ország folyamatosan ragaszkodik ahhoz, hogy az 
európai biztonsági struktúra (Nyugat-Európai Unió, Eurocorps) ne kerüljön szembe a NATO-val, 
és a két szervezet kompatibilis maradjon. A kis ország esetében az európai biztonsági struktú-
ra támogatása nem befolyásolta a transzatlanti kötődést, az EU, illetve NATO felé irányu-
ló konfliktusos lojalitás nem került szembe egymással: míg az EU az ország gazdasági, 
addig a NATO biztonsági érdekeit szolgálja.48 

Összességében, Belgium Európa-politikáját vizsgálva azt látjuk, hogy a kisállami 
identitás leginkább a szupranacionalizmus támogatásán keresztül jelenik meg, továbbá 
hogy az ország az európai integráció segítségével tett szert biztonságos nemzetállami 
létezésre, és szuveneritásának megőrzését szintén az Európai Unió kerete biztosította. 
Ebből kifolyólag a belga nagypolitika, a flamand és vallon pártok, valamint a közvéle-
mény egyaránt támogatja az európai konstrukciót. Az európai integráció története során 
a belga nemzeti identitás, de hasonlóan a territoriális identitások sem kerültek szembe a 
kifejlődő európai azonosságtudattal, hanem komplementer módon átfedik egymást. 

Transzatlanti kapcsolatok
A belga nemzeti identitás összetevőjeként értelmezhetjük az országnak az Egyesült Ál-
lamokkal fenntartott kapcsolatát is. Ezen kapcsolat nem formálta ugyan annyira jelen-
tősen a nemzeti identitás alakulását, mint például Nagy-Britannia esetében (ahol kü-
lönleges kapcsolatról beszélhetünk), de a transzatlanti kapcsolatok kiépítése és ápolása 
a hidegháború alatt és ma is nagy jelentősséggel bír. Belgium kisállami identitásából 
kiindulva az ország védelempolitikája szempontjából a NATO-tagság kiemelt szerepet 
kap. Továbbá Belgium esetében a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése nem hatott ellen-
tétesen az európai integrációs folyamat során kifejlődő európai identitással, valamint 
az európai konstrukció folyamatos támogatásával. Történelme során az ország hol Eu-
rópa-politikáját, hol transzatlanti kapcsolatait helyezte előtérbe, bár a belga–amerikai 
kapcsolatok sem voltak végig felhőtlenek; azok intenzitása folyamatosan változott. 

2001 szeptemberét követően az ország az Egyesült Államokat támogatva aktívan 
részt vett a terrorizmusellenes intézkedések kidolgozásában, valamint 2002 eleje óta 
a mai napig a NATO-erőkkel együttműködve segíti az afganisztáni államépítést. Az 
afganisztáni háború idején meglévő transzatlanti együttműködés nem sokkal később 
háttérbe szorult. A belga–amerikai kapcsolatok 2002–2003-as elidegenedésének oka 
nem egyfajta kisállami „antiamerikanizmus”-ban keresendő; a kapcsolatok az Egyesült 
Államok Irak-politikájának következtében romlottak meg. Guy Verhofstadt ellenezte 
az Irak elleni fegyveres fellépést, és az ENSZ által lefolytatott szigorúbb vizsgálatot ré-
szesítette előnyben. Az Egyesült Államok ennek következtében megkérdőjelezte, hogy 
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– az amerikai média által az úgynevezett Axis of Weasel kategóriájába sorolt – Belgium 
továbbra is szövetséges-e, és olyan országként tekintett rá, amely „stratégiailag irrele-
váns, képtelen valamiféle módon a szövetséges műveletekhez hozzájárulni, a védelmi kiadások 
területén haszonleső és álszent pacifizmussal fertőzött”.49

A 2003-mas politikai összeütközés Belgium és az Egyesült Államok között mára már 
normalizálódott, barátságról még nem beszélhetünk ugyan, de Karel De Gucht szerint az 
együttműködés és párbeszéd új korszaka kezdődött meg a két ország között. A kapcsola-
tok az „agree where we can, agree to disagree where we can’t”50 elven nyugszanak. Ugyanak-
kor megemlítendő, hogy a kisállam ma úgy tekint az Egyesült Államokra, mint egy ka-
tonai fölénnyel rendelkező kiszámíthatatlan és túlságosan domináns hatalomra. A belga 
nagypolitika ezért úgy véli, hogy az esetleges unipoláris nemzetközi rendszer ellen egy-
fajta ellenpontra – korrekciós mechanizmusra – van szükség, amely csakis az az Európa 
lehet, amely rendelkezik a megfelelő gazdasági, katonai és politikai hatalommal.51

A fentiekből következően a belga védelempolitika fő célkitűzésévé 2003-at követően 
a NATO-n belül az európai pillér megerősítése vált. A belga álláspont szerint az önálló 
védelmi kapacitást az EU és a NATO közötti stratégiai partnerség keretében kell kiala-
kítani.52 A transzatlanti szövetség tagjaként az ország külpolitikai célként Európa meg-
erősítését tűzi ki, de fontos megjegyezni, hogy az európai regionális biztonság erősíté-
sét a kisállam nem a NATO-tagság rovására kívánja. Ez is azt mutatja, hogy Belgium 
esetében a nemzeti identitást kiegészítő európai identitás és a transzatlanti kapcsolatok 
ápolása nem mond egymásnak ellent.

Regionális együttműködés – „Benelux” identitás?
Belgium számára az európai konstrukció és a transzatlanti kapcsolatok mellett a Bene-
lux-országokkal való regionális együttműködés a mai napig az ország külpolitikájának 
fontos elemét képezi. De vajon a regionális együttműködés kapcsán beszélhetünk-e 
egységes „Benelux” identitásról? 

A Benelux-országok esetében egyfajta közös identitást jelenthetnek a közös geopolitikai 
jellemzők, a hasonló világnézet, a németalföldi múlt és a Hollandiához kötődő történe-
lem: A Luxemburgi Nagyhercegséget 1815-től a bécsi kongresszus döntése perszonálunió 
formájában 1890-ig Hollandiához kötötte, Belgium pedig 1830-as függetlenségéig szintén 
Hollandia részét képezte. Ugyanakkor a három mai ország rövid ideig tartó „fúziója” so-
rán az ott élő népek nem alkottak egységes nemzetet, és nem került sor egy erős „Benelux-
identitás” kialakulására, amely a három ország késői államfejlődését követően is a hatá-
rokon átívelő szoros kötődésül szolgált volna. Esetükben sokkal inkább a nyugat-európai 
kisnemzetek olyan csoportjáról beszélhetünk, amelyeket a közös érdek köt össze.

A Benelux-együttműködés nem korlátozta az önálló identitás fenntartását; kiala-
kítását leginkább gazdasági érdekek hajtották, amelyek összekötötték a nyugat-európai 
kis nyitott gazdaságokat. Így a Benelux Unió megalakulásakor lényegileg a gazdasági 
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multilateralizmus laboratóriumaként szolgált.53 Az 1921-ben létrehozott Belga-Luxem-
burgi Gazdasági Unióval (Belgisch-Luxemburgse Economische Unie – BLEU) vette kezdetét 
a két ország közötti gazdasági kapcsolatrendszer kialakítása, amely 1944-ben kiegészült 
Hollandiával, de a háború alatt megkötött vámuniós megállapodás csak 1948. január 1-én 
lépett életbe. A résztvevők kollektív érdekeit szolgáló Benelux-együttműködés annak el-
lenére, hogy a gazdasági unióról szóló szerződést 1958-ban aláírták, nem vezetett el a 
teljes gazdasági unió megvalósulásáig. A három ország 1957-es európai gazdasági kö-
zösségbeli tagságát követően is fennmaradt a Benelux Unió szerepe, amely hatáskörét 
idővel egyre több területre bővítette ki. Általánosságban elmondható, hogy kezdetben az 
európai integrációs folyamat stagnálása során a Benelux Unió felértékelődött, míg előbbi 
prosperálásakor a Benelux-együttműködés kissé háttérbe szorult. Azonban az 1985-ös 
Fehér könyv „több Európát, több Beneluxot” jelszava megszüntette az európai és Benelux-
együttműködés egymást kizáró jellegét.54 Belgium ma is fontosnak tartja a három kis 
ország közötti együttműködés fenntartását, mert úgy véli, hogy befolyása az európai 
eseményekre – amely az EU-bővítés hatására elkerülhetetlenül csökkent – leginkább a 
tagállamok közötti proaktív két-, illetve többoldalú együttműködések keretében őrizhető 
meg. Ugyan az európai uniós politikák kapcsán nem mindig beszélhetünk egységes kis-
állami, illetve nagyállami érdekekről, de a koalícióalkotás folyamatában Belgium számá-
ra továbbra is jelentős a Benelux-tagállamokkal való együttműködés fenntartása.55 

A gazdasági, pénzügyi kapcsolatok ápolása mellett a Benelux-országok (kül)politikai té-
ren is gyakran együttműködnek. A kis államok a Benelux-együttműködés keretein belül ki-
alakított közös álláspont révén kívánnak státusukhoz képest jobb tárgyalási pozíciót elérni 
a nemzetközi tárgyalásokon, konferenciákon és leginkább az Európai Unió fórumain.

A Benelux-országok között megtalálható jelentős gazdasági és politikai érdekekből 
még nem következik egy egységes „Benelux-identitás” megléte, hiszen a sikeres regio-
nális együttműködésnek nem előfeltétele, sem következménye egy egységes regionális 
identitás kialakulása. Ugyanakkor a Hollandia és Flandria közt meglévő közös (hol-
land) nyelv56 által inspirált kulturális együttműködés sem jelenti azt, hogy a Hollandia 
és Flandria esetében közös kultúráról, életstílusról és mentalitásról, egyszóval közös 
identitásáról beszélhetnénk, hiszen a közös jellemzők mellett számos ponton (például 
vallási-ideológiai síkon, a társadalmi berendezkedés és politikai kultúra területén) eltér 
egymástól az Észak- és Dél-Németalföld területén élők identitása. 

Afrika-politika: kolonizációs múlt és identitás kapcsolata
A kisállami identitás és külpolitika kapcsolatának elemzése során érdekes megvizs-
gálni, hogy Belgium 20. század közepéig tartó kolonizációs („nagyhatalmi”) múltja 
mennyiben nyomta rá bélyegét a nemzeti identitásra, valamint, hogy az ország Afrika-
politikája terén is megtalálható-e az egységes – flamandok és vallonok által egyaránt 
támogatott – belga külpolitikai álláspont. 
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Belgium a gyarmatosítás folyamatába az 1870-es években, a közép-afrikai területek 
felfedezésével kapcsolódott be. Az ország három közép-afrikai kolóniája közül Kongó 
1908-tól 1960-ig, a két volt német gyarmat, Ruanda és Burundi rövidebb ideig, 1924-től 
1962-ig tartozott belga fennhatóság alá. Míg az első világháborút megelőző időkig a 
belga társadalom nem kötődött szorosan Kongóhoz, addig a két világháború között 
egyre többen vándoroltak a gyarmatra, és vették át a kereskedelem és bányák irányí-
tását. Az anyaországnak a gyarmataival fenntartott kapcsolatait nagyrészt gazdasági 
jelleg határozta meg, a második világháború idején a három gyarmat közül a belga 
külpolitikának egyértelműen Kongó – mint a szövetségesek ellátó bázisa – bírt a legna-
gyobb jelentőséggel. A másik két kolóniával fenntartott kapcsolatok csekély jelentőség-
gel bírtak Belgium számára. Abból következően, hogy Belgium kolóniáit viszonylag 
későn „szerezte meg”, és azokhoz fűződő kapcsolatai leginkább gazdasági jellegűek 
voltak, az ország esetében a kolonizációs múlt nem vált olyan jelentős identitásformáló 
tényezővé, mint például Nagy-Britannia esetében, ahol a nemzeti identitás alapvetően 
a birodalmi tudatból táplálkozott.57 

Fontos megjegyezni, hogy a kongói gyarmattartó múltat a belga történelem egyfajta 
„történelmi tabuként” kezeli. Ennek oka, hogy II. Lipót király gyarmati kalandja idejét 
nemcsak Kongó természeti kincseinek kizsákmányolása, hanem a rabszolgákkal szem-
ben kegyetlen fellépések és tömeges atrocitások jellemezték, s ezek már akkor világmé-
retű tömegtüntetésekhez vezettek. Amikor az uralkodó1908-ban, a fekete lakosság elle-
ni kegyetlen politikája miatt kénytelen volt kolóniáját a belga államnak átadni, katonai 
segédjének a következőket mondta: „Átadom nekik Kongót, de nincs joguk megtudni, hogy 
mit tettem ott”. Ennek az álláspontnak a jegyében a kongói atrocitásokkal kapcsolatos 
állami dokumentumokat megsemmisítették vagy titkosan kezelték.58 A belga koloniá-
lis uralom előtt és alatt zajló tömeges gyilkosságok emlékezetével a mai napig nem tud 
szembe nézni a társadalom. A múlt ezen eseményeiről sok belgának nincs ismerete, 
vagy ha van is, mélyen hallgat róluk, mert az ott történtek a nemzethez tartozás érzését 
gyengíthetik. A belgák a múlttal való megbirkózás helyet egy új múltat konstruáltak, 
amelyben a kongói jelenlétet úgy mutatják be, mintha a katolikus missziók és a mo-
narchia szimbolizálná az afrikai barbarizmus és primitivizmus alól való felszabadítást.  
A belga történelem ezen fekete foltját egyszerûen kitörölték a kollektív emlékezetbõl, 
olyannyira, hogy csak 2002-ben, a flamand szociológus Ludo De Witte könyve59 hatá-
sára állított fel a belga parlament szakbizottságot a Kongóban történtek rekonstruálá-
sára. A testület megállapította az akkori belga vezetés felelõsségét.

A gyarmattartói múltból következően a belga külpolitika a mai napig kiemelten ke-
zeli a közép-afrikai térséget, a kolóniák függetlenedésüket követően továbbra is hang-
súlyos szerepet kaptak Belgium afrikai politikájában, főleg – a gazdasági válságok és 
politikai instabilitás kezelését szolgáló – segélyezési és fejlesztési politika kapcsán.  
A külpolitika Belgiumban konszenzusra épülő témakör ugyan, ennek ellenére az or-
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szág közép-afrikai jelenlétének megítélésében a flamand és a vallon politikai pártok 
mégis különböző véleményen vannak. Az Afrika-politika egyik állandó alapelvének 
tekinthető geográfiai – három volt gyarmatra való – koncentráció nem élvez teljes bel-
politikai támogatottságot. Míg a frankofon oldal általában Belgiumnak a három régi 
gyarmatával fennálló privilegizált kapcsolatainak fenntartását támogatja, addig a fla-
mand oldal nem kívánja kitüntetetten kezelni ezeket az országokat, hanem ugyanolyan 
feltételekhez kötve (például: jó kormányzás, emberi jogok betartása) akarja támogatni 
azokat, mint a többi fejlődő országot. Belgium Afrika-politikája kapcsán nem politikai-
ideológiai ellentétről van szó, hanem inkább növekvő kulturális véleménykülönbség-
ről.60 Az ország északi flamand lakossága leginkább azért kötődik érzelmileg kevésbé 
a volt gyarmati frankofon területekhez, mert azok a kolonizációs múlt francia ajkúak 
által dominált Belgiumára emlékeztetik őket.

Az Afrika-politika (és korábban az Európa-politika) kapcsán bemutatott etnikai 
véleménykülönbségektől eltekintve Belgium külpolitikája a mai napig konszenzusra 
épül, szemben az ország jelenlegi, válságokkal teli belpolitikájával, amelyre továbbra is 
jelentős flamand–vallon érdekellentét jellemező.

A flamand–vallon ellentét aktuálpolitikai megjelenése

Túl a 2007-es törvényhozási választásokon
A 2007. június 10-i törvényhozási választásokat a flamand kereszténydemokrata CD&V 
és a nacionalista N-VA párt szövetsége nyerte meg a képviselői helyek csaknem har-
minc százalékával, s a CD&V listavezető politikusa, Yves Leterme vezette a november-
ben meginduló és Belgium történetének leghosszabb ideig (196 napig) tartó kormány-
alakítási tárgyalásait. A tárgyalások során a formateur-ré kinevezett Letermének – aki 
egyértelműen Flandria megerősítését és a regionalizmust támogatja – nem sikerült 
jobbközép koalíciót létrehoznia, mert vallon tárgyalópartnerei nem támogatták az ál-
lamreformra vonatkozó javaslatait. A formateur lemondása miatt a tárgyalások kétszer 
is megszakadtak, és végül december 3-án II. Albert, a korábban miniszterelnöki posztot 
betöltő Guy Verhofstadtot nevezte ki közvetítőnek, s őt bízta meg kormányalakítási fel-
adattal. A létrejött ügyvezető kormány 2008. március végéig kapott megbízatást, majd 
azt követően Yves Leterme vezetésével és öt párt (CD&V/N-VA, Open VLD, MR, PS és 
CdH) részvételével 2008. március 20-án tette le hivatali esküjét az új kormány, rövid 
ideig stabilizálva ezzel az ország belpolitikáját.

A választások utáni hónapokban a kormányalakítási tárgyalások fő vitapontja egy 
újabb államreform kidolgozása volt. Annak ellenére, hogy 2008 február végén a nyolc te-
kintélyes belga államférfiból álló „bölcsek tanácsa” megállapodott az alkotmány korlá-
tozott módosításáról61 – amelynek alapján a frankofon déli rész is megkapja a korábban 
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flamandok által követelt nagyobb autonómiát –, az átfogóbb alkotmányreformról való 
megegyezés a választások után is várat magára. Az alkotmányreform kidolgozását meg-
nehezítő flamand–vallon érdekütközés leginkább gazdaságpolitikai okokra vezethető 
vissza. Az ország északi és déli része közti gazdasági, fejlettségbeli különbség kiélezi 
a flamandok és a vallonok közötti ellentétet, hiszen míg a társadalom hatvan százalé-
kát kitevő flamandok állítják elő a nemzeti jövedelem hetven százalékát, addig azt – az 
állami redisztribúción keresztül – aránytalanul Vallóniában költik el.62 A növekvő gaz-
dasági különbség – amelyet a déli terület Flandriához képesti kétszeres munkanélküli-
ségi rátája is jelez – a fejlettebb Flandria részéről a nagyobb autonómia iránti igényben 
mutatkozik meg, a fejletlenebb Vallónia viszont a hatáskörök további föderalizálásával 
gazdasága és szociális biztonsága még nagyobb hátrányba kerülésétől tart. Mivel a fla-
mandok egyre kevésbé kívánják Vallónia nagyobb szociális és fejlesztési igényét finan-
szírozni, ezért a flamand pártok alkotmánymódosítás útján a régiók finanszírozásának 
megváltoztatását, valamint hatáskörük további növelését kívánják, leginkább az adózás, 
az egészségügy, a munkaerőpiac és a családpolitika területén. Ezzel szemben a vallo-
nok elleneznek minden olyan reformintézkedést, amely a föderális szolidaritás elvének 
megsértését jelentené és szociális juttatásaikat csökkentené. Mindezek következtében 
nem született meg a konszenzus az alkotmányreformok „második csomagjáról” a kor-
mányfő által 2008. július 15-ére kitűzött határidőig. A sikertelenség miatt Yves Leterme 
egy nappal a határidő előtt benyújtotta lemondását II. Albertnek, az uralkodó azonban 
nem fogadta el azt, és továbbra is Leterme kormányától várja, hogy politikai egyezte-
tések során megtalálja a kiutat a politikai krízisből. A kormányfő a „politikai káosz” 
elkerülése végett vállalta, hogy további tárgyalásokon próbálja közelíteni egymáshoz a 
flamand és vallon elképzeléseket, de továbbra is a közeljövő nagy kérdése, hogy végül 
miként sikerül a jelenlegi kormányának keresztülvinnie az ország belpolitikai átalakítá-
sát, amelyben fordulópontot jelenthetnek a 2009. júniusi regionális választások. 

Szeparatizmus–föderalizmus–unitarizmus, avagy mi tartja egyben Belgiumot?
A 2007. júniusi választások után számos felmérés készült annak vizsgálatára, hogy a fla-
mandok milyen arányban támogatják a föderális állam felbomlását és a szeparatizmust. 
A médiában olyan eredmények jelentek meg, amelyek szerint a flamandok 40, helyenként 
46 százaléka támogatja az önálló Flandriát, ugyanakkor ezen felméréseket óvatosan kell 
kezelni, hiszen a kormányalakítási krízishelyzetben az elszakadást pártolók aránya nyil-
vánvalóan nagymértékben megugrik. Megbízhatóbbak azok a lakosság körében végzett 
felmérések, amelyek szerint ma a flamandok körülbelül 15 százaléka támogatja a szepa-
ratizmust és Flandria elszakadását.63 Kismértékű növekedési tendencia figyelhető meg 
ugyan a flamandok körében a szeparatizmus iránti támogatottságban (1999-ben 12 szá-
zalék volt ez az arány), de talán meglepőnek tűnik a szeparatizmus támogatásának ezen 
mértéke, annak a tudatában, hogy ma Belgium északi részében a radikális, szeparatista 
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Vlaams Belang az egyik legnagyobb párt. Ezen részleges ellentmondás azzal magyarázha-
tó, hogy a radikális párt választói leginkább a bevándorlás és biztonságpolitika kapcsán 
támogatják a VB-t, és kevésbé a vallon–flamand ellentétből kiindulva. Továbbá ha a sze-
paratizmus támogatottságát más országokéval hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogy 
Baszkföldön, Québecben, Katalóniában vagy Skóciában sokkal nagyobb a regionális auto-
nómia támogatottsága, mint Belgiumban, nem is beszélve annak vallon részéről.64 

A vallonnal szembeni erősebb flamand identitás ezért nem a szeparatizmus, hanem 
sokkal inkább az ország további föderalizálásának támogatásában jelenik meg. Ezt 
támasztják alá az ISPO/PIOP e téren folytatott felmérése is, amely szerint a flamand 
társadalom több mint fele (60,7 százalék) a közösségek és régiók hatáskörének növelé-
sét, más szóval „több” föderalizmust szeretne, és csak kis része támogatja az unitárius 
államformához való visszatérést. Ezzel szemben a vallon oldalon jelentős eltéréseket 
figyelhetünk meg, a vallonok majdnem fele (46,7 százaléka) az unitárius államot támo-
gatja, valamint egy részük a föderális állam keretei között a föderális szint „hatalmá-
nak” növelését kívánja. 65

Annak ellenére, hogy a törvényhozási választásokat követő kormányalakítási tár-
gyalások mindinkább növelték a társadalmi dualitást, az ország felbomlása nem tör-
tént meg. De vajon melyek azok a kapcsok, amelyek az ország egységét biztosítják? 
Mindenképpen pozitív összetartó erőnek nevezhetjük az uralkodó szimbolikus ere-
jét, amelynek nagy szerepe van az állam iránti lojalitás megteremtésében. A belga ki-
rály nyugat-európai viszonylatban aktívan politizál, és az ország bonyolult politikai 
rendszerének szüksége is van az uralkodó konszenzusteremtő képességére. Maga a 
monarchia mint egy föderális „eszköz” ahhoz járul hozzá, hogy mobilizálja a belga 
közvéleményt a nagyobb regionális autonómiával, esetleges elszakadási kísérletekkel 
szemben. A király összetartó szerepe az ország társadalmi kettéválásának folyamata 
során nemhogy csökkent volna, inkább növekedett. A belgák monarchiával szembeni 
attitűdjét felmérni kívánó adatok azt jelzik, hogy a társadalom 52 százaléka továbbra 
is egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „örülnünk kell, hogy van királyunk, mert különben 
az ország felbomlana”. A király szerepének megítélése ugyanakkor nem egységes, a fla-
mandok a vallonokhoz képest ma kisebb mértékben hisznek a király és a monarchia 
összetartó erejében. Az, hogy a vallonok növekvő és nagyobb arányban támogatják 
a királyt, egyértelműen annak köszönhető, hogy az uralkodó a regionális autonómia 
ellen és az ország egysége mellett érvel. Az önállóságra törekvő flamandok szemében a 
király ezért a frankofon érdekek megtestesítőjeként jelenik meg. 

Ugyanakkor számos vélekedés szerint a király politikai „hatalma” messze nem elég 
erős a nemzeti egység megtartására, szerepe a föderalizációs folyamattal párhuzamo-
san formálissá vált, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy egyáltalán részt kell-e vál-
lalnia királynak a föderális kormányalakítási folyamatokban, hiszen ezt maga az alkot-
mány sem tartalmazza, csupán a szokásjogból ered.66
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Míg az uralkodó összetartó erejéről megoszlanak a vélemények, addig abban a fla-
mandok és a vallonok is egyetértenek, hogy erősebb összetartó erőnek nevezhetjük 
magát a fővárost, Brüsszelt, a fővárosban a belga egység szimbolizálására és az ország 
egyben maradására 2007 novemberében 35 ezer fő részvételével felvonulást is tartottak 
az egység hívei. Brüsszelhez – amely egyben a legnagyobb frankofon város és Fland-
ria fővárosa is – mind a flamandok, mind a vallonok teljes mértékben ragaszkodnak.  
A brüsszeli régió nemcsak szimbolikus értelemben fontos a flamandoknak, hanem gaz-
dasági szempontból is, hiszen a város 350 ezer flamand ingázónak biztosít munkahe-
lyet. Továbbá a flamandok stratégia okokból sem engednék el az európai és nemzetközi 
központnak számító fővárost. 

Egy kisállam felbomlása az egységesülő Európai Unióban?
A választásokat követő patthelyzetben elméleti szinten felvetődött a kérdés, hogy vajon 
az Európai Unió keretei között felbomolhat-e az unió egyik alapító állama? A kérdés 
megválaszolásakor a következő dilemmába ütközünk: egyrészt egy olyan európai regi-
onális környezetben, ahol a határok szerepe folyamatosan csökken, már-már el is tűnik, 
maga a felvetés – egy nemzetállam felbomlása – aktualitását veszti, hiszen az „alig” 
létező határok könnyebben megváltoztathatóak, másrészt épp az európai integrációs 
struktúra az, amelyik „ellenzi” az államok fragmentálódását, hisz célként a különböző 
nemzetiségek békés egymás mellett élését tűzte ki célul.

Azok, akik amellett érvelnek, hogy európai konstrukcióban nem „engedhető meg” 
egy nemzetállam (Belgium) felbomlása, abból indulnak ki, hogy a belga modell – a 
flamand, vallon és német etnikum békés és stabil egymás mellett élése – mintául szol-
gálhat a nagyobb keretek között, a hasonlóan a kultúrák sokszínűségét hirdető európai 
konstrukció számára. Továbbá azzal, hogy a belga főváros az Európai Unió számos 
intézményének ad otthont, bizonyos értelemben az európai egységet jelképezi. Így az 
ország és Brüsszel szétválása nemcsak a nemzetállam, hanem az egész EU ügye lenne. 
Ha Belgium nem lenne képes arra, hogy két, eltérő érdekekkel és társadalmi-gazdasági 
helyzettel rendelkező etnikum együttélését garantálja, akkor hogyan biztosítsa ezt a 
tagállamok eltérő etnikumainak az Európai Unió. Tehát Belgium esetleges szétesése 
azért tűnhet „veszélyesnek”, mert ezáltal az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kép 
is borússá válhat, más szóval a belgák által is támogatott föderális Európai Egyesült 
Államok megvalósítása kerülhet veszélybe. 67 

Bart Maddens elemzése szerint ha a belga föderális modellt – amelyben Flandria, 
Vallónia és Brüsszel lényeges autonómiával rendelkezik – kivetítjük uniós szintre, ak-
kor az említett három régió Európa három tagállamává válik, és a mai Belgium, mint 
önálló állam, eltűnik. Pontosan az történik, mint amit a flamand szeparatisták célul 
tűznek ki: Flandria és Vallónia az Európai Unió önálló tagállamai lennének. Tehát „nem 
Belgium számít az unió modelljének, hanem az unió az, amelyik ugyanannyira vagy még inkább 
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modellként szolgál a magát felosztó Belgium számára”.68 Ezen vélekedés szerint az integrá-
ciós folyamat nem megnehezíti, hanem éppen fordítva, lehetőséget teremthet a belga 
felbomlási folyamatok megkönnyítéséhez. Az unió azért könnyíti meg a decentralizá-
ciós folyamatokat, mert a kialakított közös piac keretein belül már nem hátrány kicsi-
nek lenni. A határok szimbolikus jellege miatt kereskedelmi szempontból nem érintené 
hátrányosan a szétválás az erős kulturális identitással rendelkező régiókat, így a külön-
válás kockázata is csökken. Az eddig flamandokat és vallonokat „együtt maradásra” 
ösztönző monetáris, gazdasági szempontok (például a belga frank euróval való lecseré-
lését követően) is megszűntek. Továbbá az ország NATO-tagsága miatt az egyes régiók 
védelmi képessége sem csorbulna az atomizációs folyamat eredményeképpen. 

Továbbá felvetődik a kérdés, hogy a föderális Európa felé vezető úton mit számítana 
a 10,5 milliós Belgium felbomlása. A történelem során tanúi lehettünk több állam békés 
úton történő részekre bomlásának, ilyen volt az Egyesült Holland Királyság vagy Cseh-
szlovákia felbomlása. Belgium esetét azonban nemcsak ezen „hagyományos” európai 
szeparatizmusokhoz kéne hasonlítani, hanem például a föderalizált Svájc esetében a 
berni kanton 1978-as kettéválásához is.69 Bár míg Svájc esetében csupán a francia–né-
met nyelvi ellentét vezetett a kanton szétválásához, addig Belgium esetében a flamand–
vallon ellentét ennél sokkal összetettebb, és a történelem során elmélyült konfliktus-
ból eredeztethető. A kormányalakítási válság következtében azért került Belgium a 
nemzetközi politika és közvélemény érdeklődésének középpontjába, mert az ország 
felbomlása precedenst teremthetett volna más nyugat-európai országokban, például 
Katalónia, Lombardia vagy Skócia esetében. Ezen régiók országaiban a belga esethez 
hasonlóan szintén felvetődhet a kérdés, hogy vajon miért is támogatják a jobban pros-
peráló régiók a kevésbé fejletteket. Bár különbségként említhető, hogy míg Spanyol-
ország, Olaszország és Nagy-Britannia esetében leginkább gazdasági ellentétekről be-
szélhetünk, addig Belgiumban a gazdasági indokok mellett nyelvi, etnikai és politikai 
szempontok is felmerülnek. 

Egy állam szétválása nemcsak más országok szeparatista törekvéseinek jelentene 
példát, hanem összetett nemzetközi jogi kérdéseket is felvetne. A számos nemzetközi 
szervezet, többek között az Európai Unió alapító tagjának számító Belgium esetleges 
szétválását követően vajon Flandria vagy Vallónia (esetleg mindkettő vagy egyik sem) 
lenne-e az egyes nemzetközi szerveztek jogutódja. Lehetséges lenne, hogy az uniót 
megalapító Belgium megszűnésével az önállósodó részeinek újra felvételizniük kellene 
a 27 tagú Európai Unióba?

Mindezekre a kérdésekre egyelőre nem kell még választ keresnünk, hiszen valószí-
nűbb, hogy a kompromisszumkészségre épülő belga politikai kultúra nem az ország 
szétválása, hanem az alkotmányreform útján való további föderalizáció melletti „teszi 
le voksát”, és a politikai elemzők által 2010 végére „jósolt” államreform segítségével 
őrzi meg az Európai Unión belül belga modell létjogosultságát. 
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Résumé

The Relations Between Dual Identity and Politics in Belgium

Even more than a year after the elections of June 2007, Belgian politics still seems to be 
in crisis, due to the failure of the Flemish and Walloon parties to jointly work out a state 
reform. The essay discusses the roots and features of the two territorial identities, as well 
as the effects of the Belgian citizens’ dual identity on the domestic and foreign policy of 
the country. The author argues that the national – Belgian – and the territorial – ”Flemish”, 
”Walloon”, ”German-speaking” and ”Brussels” – identities, which are parallelly existing 
and are based on different factors, are not in conflicting but in complementing relationship 
with each other. The specific dual identity has a major effect on the country’s domestic 
policy. Growing ethnic conflict between Flemish and Walloons led to the (ongoing) state 
reforms while the regional institutions became the representatives of subnational identi-
ties. Moreover, values and goals of the Flemish and Walloon Movement can be found 
nowadays in the political programs of ethnic parties. Although dual identity has a sig-
nificant influence on Belgian domestic politics, the conflict of the two territorial identities 
does not really affect the consensus-based foreign policy of the Western European country. 
The study shows that there are only two policy fields – the reasons to support EU-politics 
but mostly the African politics – where ethnic conflicts are present. The country’s foreign 
policy can mainly be explained by its ”small state-identity”, manifest in its support for 
multinationalism, EU-supranationalism, regional (Benelux) and Atlantic cooperation.


