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Hölgyeim és Uraim!

„Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?”

Biztos vagyok benne, hogy ismerik Petőfi Sándor Nemzeti dalának sorait. 
1848. március 15-ének eseményeire visszagondolva a magyarok tegnap felidézték e so-
rokat. Önök a magyar nép függetlenségért, szabadságért és demokráciáért folytatott 
hosszú és kemény küzdelméről emlékeztek meg. E harc rengeteg véráldozatot köve-
telt, még nem olyan régen, 1956-ban is. Akkor is Petőfi csodálatos sorai öntöttek bátor-
ságot és bizakodást az ellenállást tanúsító forradalmárokba, amikor az elnyomás ellen 
harcoltak, valamint kiálltak az igazságért és a szabadságért.

„Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok?” Most Észak-Afrikában 
és a Közel-Keleten is több millió ember így kiált fel. Mi, európaiak, nem foghatjuk be 
a fülünket a kiáltásaik hallatán. Nagyon is jól tudjuk mindannyian, mi az elnyomás. 
Tudjuk, hogy az emberek és a nemzetek milyen sokat nyernek, ha sikerül kivívniuk 
a szabadságukat. Ám az arab népek iránti szolidaritásunkban egyfajta önös érdek is 
megbújik. Forradalmaik és reformtörekvéseik Európa hátsó udvarában zajlanak. A sta-
bilitás és a biztonság ott nagyobb stabilitást és biztonságot jelent itt, Európában is. Ezért 
ki kell állnunk arab testvéreink mellett. Támogatnunk kell azokat, akik arra kénysze-
rülnek, hogy elmeneküljenek otthonaikból, akik előtt bizonytalan jövő áll. Segítenünk 
kell őket országuk újjáépítésében, és meg kell osztanunk velük a jogra épülő demokrá-
cia felépítésében szerzett tapasztalatainkat. 

Európa sokat nyújthat számukra, mivel Európa egy egyedi projekt. Időnként előfor-
dulnak visszaesések, de nem engedhetjük át magunkat a pesszimizmusnak. Épp ellen-
kezőleg, most meg kell mutatnunk az európai embereknek, hogy Európa sokat jelenthet; 
hogy Európa hozzájuk tartozik. Egy távolról sem hibátlan, ám hasznos munka folyik 
most, amely idővel tökéletesedhet. A történelem tanúsága szerint Európa fontos sze-
repet játszik az olyan problémák megoldásában, amelyeket egyetlen ország sem képes 
egyedül megoldani. Ezért megéri segítenünk az Európai Unió építését. Ezt az üzenetet 
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közvetítettem az alatt a nyolc év alatt, amíg Hollandia miniszterelnöke voltam, és ebben 
az üzenetben még ma is hiszek. Realizmussal a fejemben és idealizmussal a szívemben.

Ma főként erre a realizmussal vegyített idealizmusra szeretném összpontosítani 
a mondanivalómat. Európa hozzáadott értékéről szeretnék beszélni az európaiaknak 
és a világ többi részének, valamint arról, hogy ezt hogyan lehet növelni. Szót fogok 
ejteni a közös európai értékekről, a fenntartható gazdasági fejlődésről, valamint arról, 
hogy Európa mivel járulhat hozzá a világkormányzat új formáihoz. 

Európa mint értékközösség

Rögtön a dolgok közepébe vágnék, és azzal a megállapítással kezdeném, hogy mi  
Európa lényege: ez pedig nem más, mint egy értékközösség. A filozófus John Kekes 
úgy definiálta az értékeket, mint „lehetőségeket, amelyek megvalósulása az életet job-
bá teszi”. Az érték nem olyan dolog, amelyet birtokolhatunk, nem valamiféle vívmány. 
Az érték feladat, motiváció, cselekvésre való késztetés.

Minél motiváltabbnak érezzük magunkat, annál többet érhetünk el együtt az „élet 
jobbá tételéért” folytatott harcban. Nemcsak a saját életünkre, hanem mások életére 
vonatkoztatva is. Európában és azon túl.

Közösségünk több nagy vallási és filozófiai hagyományból született. A görögök 
és a rómaiak eszméi, a kereszténység, a judaizmus, a humanizmus és a felvilágosodás 
tettek bennünket azzá, amik vagyunk. Az iszlám és arab kultúrákkal folytatott párbeszé-
dünk is formálta identitásunkat. Ha Andalúziába látogatunk, ezt egyértelműen láthatjuk.

Értékeink mintázata több száz év alatt alakult ki. Ez a több száz év a művészet 
és a civilizáció kiemelkedő korszakait, valamint az igazságtalanság és az erőszak mély-
pontjait egyaránt magában hordozta. Néha ciklusonként váltakozva. Néha egy időben.

Michelangelo és Montesquieu Európája vagyunk. Ám a guillotine és a gázkamra 
Európája is. Ezt soha ne felejtsük el. Amint Margaret Thatcher megjegyezte: „Európát 
a történelem teremtette.”

Keserű tapasztalatok tanítottak meg bennünket arra, hogy milyen fontosak az ér-
tékek, és milyen óriási küldetést jelentenek. Az emberi jogok és az emberi méltóság 
tiszteletben tartásának értékei: a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás. Ezek azok 
az univerzális morális értékek, amelyek összekötnek bennünket, és amelyek kiemelt 
helyet kapnak szerződéseinkben is. 

Az európai integráció úttörői – Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi és mások – 
megértették, hogy ezeket az eszméket csak úgy lehet megvalósítani, ha ötvözzük és ösz-
szehangoljuk Európa országainak gyakorlati érdekeit. Emlékirataiban Jean Monnet ezt 
„de facto szolidaritásnak” nevezte. Ez alatt azt értette, hogy a baráti érzések nem terem-
tenek közösséget. Ezzel szemben a közös munka az, amely közösséget teremt. 
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Az alapítók így építették fel a béke törékeny házát szén- és acélalapokra.
Ezután továbbadták a fáklyát az európaiak következő generációjának: Jacques 

Delors-nak, Helmut Kohlnak, François Mitterrand-nak, Václav Havelnek, Valéry 
Giscard d’Estaing-nek és sok más személyiségnek. Ők kiszélesítették és elmélyítették 
az európai együttműködést. Vezetésük alatt Európa nagy lépéseket tett háború utáni 
eszméi: a béke, a stabilitás és a jólét felé.

Az európai együttműködés tovább bővült, és bővül ma is. Európa egyre nagyobb 
befolyást gyakorol lakosságának életére. Ám úgy tűnik, hogy az EU – előretörésével 
párhuzamosan – elveszítette az európai polgárt. Sok európai hátat fordít az egész pro-
jektnek. Nem igazán látják, hogy mi egyesíti Európát. Nem érzik úgy, hogy részét ké-
peznék a hatalmas képnek. 

Az 1950-es évek elején Jean Monnet ezt írta: „Nem államok koalícióját alkotjuk. Em-
bereket egyesítünk.” Most, hatvan évvel később, látszólag ennek az ellenkezője törté-
nik. Egy egyesített Európát teremtettünk, anélkül hogy egyesítettük volna annak pol-
gárait. Bronislaw Geremek így foglalja össze a helyzetet: „Létrejött Európa. Most már 
csak európaiakra lenne szükségünk.” 

Vajon Európa még kelt valamiféle visszhangot lakóinak szívében és eszében? A há-
ború utáni generációk adottnak veszik Európa nagy eredményeit: a szabadságot, a bé-
két és a jólétet. Európát gazdasági együttműködésként fogják fel, közös piaccal és közös 
pénzzel. Ám megfeledkeznek az európai együttműködés másik oldaláról, az emberi, 
erkölcsi Európáról. Európáról mint politikai inspirációról és értékközösségről.

Ezért 2004 második felében az EU holland elnöksége vitát indított az európai ér-
tékekről. Több konferencia is lezajlott, amelyeken szenvedélyes viták bontakoztak ki 
arról, hogy mi egyesít bennünket. A téma részletesebb elemzéséről különböző publi-
kációk jelentek meg, és örömmel láttam, hogy a vita az osztrák elnökség alatt is foly-
tatódott. Szívesen venném, ha egyházak és vallásos csoportok is részt vennének ebben 
a vitában. Hozzászólásukra különösen nagy szükség van most, amikor a vallásos plu-
ralizmusra és szabadságra, úgy tűnik, nyomás nehezedik.

Harry Mulisch, a tavaly elhunyt nagy holland író egyszer ezt mondta: „Ha egy fa 
olyan gyorsan nő, hogy a felszínre kerülnek a gyökerei, nem tör az égig, hanem kidől.” 
Közös értékeink a gyökereink. Ezek kötik össze a kormányainkat. Ezért a kormányok-
nak meg kellene érteniük, hogy nem okos dolog önös érdekeiket követniük, amikor 
közös problémáink közös stratégiát követelnek. Minél inkább ráébredünk közös érté-
keinkre, annál hatékonyabbá válik az EU döntéshozatala. 

Ezért nagyon örülök, hogy a lisszaboni szerződés megemlíti azokat az értékeket, ame-
lyekre az unió épül: a személyiségi jogokat, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget 
és a jogállamiságot. Schmitt Pál magyar elnök ezt jól megfogalmazta az Európai Parlament 
előtt nemrég tartott beszédében: „Valójában Európának megvan a saját piaca, a saját pénze, 
a saját politikája és törvénye – de ugyanígy van lelke és szelleme is.” A lélek és a szellem 
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értékes dolgok. Az az Európa, amely ismeri közös értékeit, gazdaságilag is erősebb lesz. 
Francis Fukuyama rámutatott arra, hogy egy ország vagy régió versenyképessége részben 
a területén élő emberek közötti kölcsönös bizalom és megértés mértékétől is függ. Tehát 
amikor Európáról mint értékközösségről beszélünk, az Európa 2020 stratégiáról is beszélünk.

A fenntartható gazdasági növekedés Európában

Ezzel elérkeztem második témámhoz: a fenntartható gazdasági növekedéshez. Euró-
pa a legnagyobb gazdasági tömb a világon. Ez várakozásokat kelt, amelyeknek, úgy 
gondolom, nem felelünk meg. Az európai gazdaság merevvé és lassúvá vált. Ennek 
eredményeképpen vetélytársaink túl gyorsak és túl ügyesek hozzánk képest.

2008-ban Kínában, 2009-ben Szingapúrban és Japánban, a múlt évben pedig Dél-
Koreában jártam. A saját szememmel láttam, hogy ezek a gazdaságok sokkal dinami-
kusabbak, mint a mieink. Az ázsiai vállalatok gyorsan és könnyen alkalmazkodnak 
a megváltozott körülményekhez. Állandóan új eredmények, új piacok és új termékek 
létrehozására törekednek.

Európa teret veszít. Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso az Európa 
2020 stratégia bemutatásakor ezt mondta: „A válság olyan alapvető kérdéseket és fenn-
tarthatatlan tendenciákat hozott felszínre, amelyeket már nem hagyhatunk figyelmen 
kívül. Európában olyan növekedési válság lépett fel, amely veszélyeztetheti jövőnket. 
Egyértelműen fel kell vennünk a harcot a gyengeségeinkkel, és ki kell használnunk 
az erősségeinket. Egy új gazdasági modellt kell kialakítanunk, amely a tudáson, az ala-
csony szénfelhasználású gazdaságon és a magas szintű foglalkoztatáson nyugszik.”

Egyetértek a bizottsággal abban, hogy három dolgot kell szem előtt tartanunk: az át-
gondolt, a fenntartható és az átfogó növekedést. Mióta Kína csatlakozott a Világkeres-
kedelmi Szervezethez, a világ műhelyévé vált. Szerintem azonban ettől még nem je-
lent fenyegetést Európa számára. Nem kellene Kínával versenyeznünk a gyártás terén. 
Sokkal jobb kilátásaink vannak a kreatív iparágakban. Európában rengeteg az ötlet. 
Ezért olyan körülményeket kellene teremtenünk, amelyben ezek a kreatív és innova-
tív ötletek kibontakozhatnak. Az EU-nak a világ legvonzóbb, leginnovatívabb piacává 
kellene válnia. Ez jelenti a potenciális hasznot, hiszen az egy termékből származó profit 
nyolcvan százaléka a tervezésből, nem pedig a gyártásból származik.

Európa a fenntarthatóság vezetőjeként is bebizonyíthatná értékét. Nagy szükségünk 
van egy zöldebb gazdaságra. Európa egyszerűen nélkülözi a nyersanyagokat. Ha nem 
akarunk a világ más részeitől függni, alternatív üzemanyagok után kell néznünk mind 
a közlekedés, mind a fűtés számára. A tudás és az innováció ebben is kulcsfontosságú 
lesz. Ösztönöznünk kell a versenyt, és javítanunk kell piacaink működését. Segítenünk 
kell a vállalkozásokat, és vissza kell szorítanunk a bürokráciát. 
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Javítanunk kell a munkaerőpiac működését is. Növelnünk kell Európában a munkaerő 
foglalkoztatottságát. Intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy kifizetődő legyen 
a munka, arra kell ösztönöznünk a segélyen élőket, hogy vállaljanak munkát, és rugalma-
sabbá kell tennünk a munkaerőpiacot. A lakosság elöregedése egyre nagyobb problémát 
jelent, és ez nagyon erős destabilizáló hatást fejt ki, mint ahogy arra Richard Jackson, a wa-
shingtoni Global Aging Initiative igazgatója világosan rámutatott tanulmányaiban. Ezért fel 
kell készülnünk erre, főként azzal, hogy növeljük a munkaerőpiacon való részvételt. 

E strukturális intézkedéseken kívül átfogó makroökonómiai reformokra is nagy 
szükség van. A válság jelentős gazdasági gondokat okozott az EU tagországaiban. 
Elég, ha meggyengült versenyhelyzetünkre, az ingatlanpiaci buborékra és fizetési mér-
legeink súlyos problémáira gondolunk, nem is beszélve az európai kormányok nagy 
mértékű eladósodottságáról. 

E hatalmas adósság törlesztése elsőrendű fontosságú feladat. Az a gazdaság, ame-
lyik nem csökkenti adósságát egy válság után, lassúbb növekedésre számíthat, mint 
a többi. Reinhart és Rogoff amerikai közgazdászok, valamint a McKinsey tanácsadó 
vállalat tanulmányai ezt igazolják. Minél gyorsabban szorítjuk vissza a magas állam-
adósságot, annál gyorsabb lesz a gazdaság felépülése. Így csak üdvözölni tudom a ma-
gyar kormány Széll Kálmán-tervét, amely a deficit nagy mértékű csökkentését tűzte ki 
célul ebben az évben.

Természetesen azért is többet kell tennünk Európában, hogy az ehhez hasonló válsá-
gok soha többé ne forduljanak elő. El kell kerülnünk, hogy egyes országok szinte össze-
omoljanak adósságaik súlya alatt. A stabilitási és növekedési paktum nemcsak világos 
követelményeket fogalmaz meg, hanem világos üzenetet is a reformokról: reformok 
nélkül nincs működő gazdaság. Ám legnagyobb sajnálatomra a paktumot nem veszik 
komolyan. Pedig a paktumnak arra kellene késztetnie bennünket, hogy folytassuk, 
amit elkezdtünk, ezért azt érvényre kellene juttatnunk. Az üzlet az üzlet. A paktum 
világossá tenné a dolgokat országaink egymás közötti kapcsolataiban, és talán ami még 
fontosabb, világossá tenné a dolgokat polgáraink számára. Valamely tagállam lakóiból 
elégedetlenséget vált ki, ha a többi tagállam figyelmen kívül hagyja azokat a szabályo-
kat, amelyeket az ő országuk betart, és amikor a szabályokat megszegő országok nem 
fizetik meg ennek az árát. Ez bizalmatlanságot szül, és ezt nem engedhetjük meg. 

Az EU és a világkormányzat

Beszédem harmadik és utolsó részében a tágabb világra szeretnék koncentrálni, és arra 
a fontos szerepre, amelyet reményeim szerint az EU játszhat benne.

A világ lassan felépül a pénzügyi és a gazdasági válságból. A gazdasági tevékenység 
lassanként megerősödik. Az oly régóta várt reformok is életbe lépnek. Ám sajnos nem 



8 Külügyi Szemle

Jan Peter Balkenende

tanultuk meg a nehéz leckét. A londoni bankok csaknem teljesen a korábbi üzletpoliti-
kájukat folytatják, az erre az évre tervezett 6,5 milliárd fontos nyereségükkel. Ez nem-
csak zavaró, de felháborító is. Végül is a pénzügyi szektor felelőtlen kockázatvállalása 
okozta az egész válságot. 

Egy tanulság világos: globális rendszerünk kibillent egyensúlyából. Újra kellene ér-
tékelnünk, ezért egy új egyensúlyi helyzetet kell találnunk. Olyat, amely igazságot te-
remt a kölcsönös függőségnek ebben az új helyzetében az országok között és a dolgok 
között.

A világ egy sor olyan problémával találja magát szemben, amelyet egyik ország sem 
képes egyedül megoldani. Például a klíma, az élelmiszer és a víz válságával. Energia-
készleteink jövőjével. Azzal, hogy hogyan oldjuk meg a Millenniumi fejlesztési célokat. 
A szabadkereskedelemről szóló vitákkal és más gazdasági kérdésekkel. Ezek a prob-
lémák túlnőnek a nemzeti határokon, és összefüggnek egymással. Olyan globális ki-
hívások, amelyek globális megoldásokat követelnek. Ezért globális cselekvést tesznek 
szükségessé, amelyhez új globális keretet kell kialakítanunk.

E globális keretet és a szükségessé vált globális kormányzás új formáit figyelembe 
véve röviden három gondolatot szeretnék megosztani önökkel.

Először is, úgy gondolom, hogy a jövőben annak a morális iránytűnek kell vezérel-
nie bennünket, amelyet Franklin D. Roosevelt adott nekünk 1941-ben. Egy olyan világ 
megvalósítására kell törekednünk, ahol az embereknek van szólásszabadságuk, lelkiis-
mereti szabadságuk, ahol nem kell félniük és nélkülözniük. 

E négy alapvető szabadságjognak kellene továbbra is tevékenységünk és világkö-
zösségünk alapját alkotnia. És most, hetven évvel később úgy gondolom, egy ötödik 
szabadságjoggal is bővítenünk kellene az eddigieket. Szerintem az amerikai kormány-
nak – az észak-afrikai és a közel-keleti fejlemények fényében – igaza van, amikor a kap-
csolatteremtés szabadságát védi. Ebben a digitális 21. században mindennap megta-
pasztaljuk az internet hatását. Látjuk, hogy a társadalmi média milyen erős fegyver 
az elnyomás elleni harcban.

Másodszor, fel kell ismernünk, hogy a hagyományos paradigmák elavultak. A vi-
lágot már nem a szuverén nemzetállamok és azok vezetői irányítják. Erre az indiai-
amerikai Parag Khanna meggyőzően rámutat a How to Run the World című könyvében. 
Új szereplők jelentek meg a világ színpadán: feltörekvő gazdaságok, multinacionális 
cégek, gazdag családok, magánadományozók, vallásos csoportok és független segély-
szervezetek. Természetesen a kormányoknak még mindig megvannak a feladatai, ám 
ezek végrehajtásakor másokkal kell együttműködniük. Khanna például azt állítja, hogy 
a klímaváltozással kapcsolatos kérdések soha nem jelennek meg a nemzetközi napiren-
den anélkül, hogy tudósok ne tennének erre kezdeményezéseket. A taposóaknák elleni 
tilalom soha nem lépett volna életbe aktivisták nélkül. A mikrohitelt sem a Világbank 
találta ki.
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A világkormányzatról szóló harmadik gondolatom Európa szerepét érinti. Ta-
lán mindannyian ismerik Kishore Mahbubani nagy hatású könyvét, amelynek címe:  
The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Power to the East. Számos okos gondo-
latot olvashatunk benne. Ázsiára a fellendülés jellemző, és ez jogosan ad önbizalmat 
az ázsiaiaknak. Az amerikai Robert Kaplan Monsoon című könyve is a jövő világhatal-
mainak tekinti az Indiai-óceán körüli országokat.

Én inkább a hatalom megosztásáról és nem a hatalom áttevődéséről beszélnék. Nem 
hiszem, hogy egyetlen kontinens fogja irányítani a világot. Azt hiszem, együtt kell 
megoldanunk a globális kihívásokat. Az egyenlőség és a tisztelet szellemében.

Európa az új körülmények között érvényre juttathatja értékeit, mivel bebizonyította 
dinamizmusát és hatalmas alkalmazkodóképességét. 

Európa újra feltalálta magát a 20. század második felében, egy rendkívül viharos 
időszak után. Az együttműködés elhozta nekünk a békét, a jólétet és a stabilitást. Lét-
rehoztuk a belső európai piacot és az eurót. A korábbi keleti blokk államai közül sokat 
beléptettünk az EU-ba. Történelmünk fényében ezek fontos eredmények.

Ma is nagy lépésekkel haladunk előre. Példaként említhetjük a Stabilitási és növekedési 
paktum keretében született új megállapodásokat vagy az európaktumot, amelyet a kor-
mányfők fogadtak el a múlt héten az Európai Tanácsban. Az eurózóna országai meg-
erősítik versenyhelyzetüket. Szorosabban együtt fognak működni a gazdaságpolitika, 
a pénzügypolitika és a költségvetési politika terén. Ez alkalommal is Jean Monnet „de 
facto szolidaritása” fogja véghezvinni a szükséges fejlődést. Gideon Rachman, a Finan-
cial Times újságírója Európát a világkormányzat inspirációjának tekinti. Amint Zero-Sum 
World című könyvében megjegyzi, az EU megpróbál túlnőni a nemzeti szuverenitáson 
és a hatalmi politikán. A globális jogállamiságot ösztönzi, és szupranacionális törvény-
hozást fogadott el Európában. Hozzátenném: még ebben a válság uralta időszakban 
sem estünk a protekcionizmus csapdájába. Nem romboltuk szét a belső európai piacot. 
Sikerült közös érdekeinket nemzeti érdekeink fölé helyeznünk. Ezek a tapasztalatok 
hasznunkra válhatnak a világ színpadán is. Karl Moore, a montreali McGill Egyetem 
munkatársa szerint az európaiak számára minden szükséges dolog rendelkezésre áll 
ahhoz, hogy vezető szerepet játsszanak.

Összefoglalnám az elmondottakat: Európa értékéről beszéltem. Szilárd meggyőző-
désem, hogy az a közös értékeket jelenti. Azt az akaratunkat, hogy együtt dolgozzunk 
azért, hogy erősebbek legyünk. Európa nem egy nagy, átfogó terv szerint épül, hanem 
sok apró, de fontos lépés alapján. Eszméink kijelölik az irányt. Ezek az egyedi lépések 
juttattak el bennünket oda, ahol most vagyunk.

A mai generáció tagjai – Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso és Jerzy 
Buzek, valamint az olyan Európa-párti kormányfők, mint Jean-Claude Juncker, Yves 
Leterme és Angela Merkel – Európa alapítói szellemében folytatják munkájukat. 
Nagyszerű munkát végeznek Európa továbbépítéséért. Megértik, hogy Európa közös 
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történelme, tudása és ereje képessé tesz bennünket arra, hogy szembenézzünk a jövő 
kihívásaival.

Természetesen ez erőfeszítéseket követel. Nagyobb lendületre és a sürgősség jobb 
megértésére lenne szükségünk. Az együttműködést is javítanunk kell – Európán belül 
és a bennünket körülvevő világgal. Nagyok a kihívások, de nagyok a lehetőségek is. 
Meg kell őket ragadnunk. Még egyszer hadd utaljak Petőfi Sándor szavaira: „Itt az idő, 
most vagy soha!” 
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