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Az elszalasztott lehetőségek diplomáciája? 
A francia külpolitika strukturális és tartalmi 
változásai a 2007–2010-es időszakban 
és tevékenysége az európai színtéren
Türke András István

A 2007. május 16-án hivatalba lépő új francia elnök, Nicolas Sarkozy az elődjeihez 
hasonló vehemenciával, saját és szűk – főként médiaszakemberekből álló – ta-
nácsadói csoportjának elképzelései alapján látott neki a francia diplomácia át-

alakításának. Külügyminiszterét a baloldali, de a Szocialista Pártban kevésbé befolyá-
sos Bernard Kouchner személyében találta meg, aki jelentős szerepet játszott a Médecins 
Sans Frontières (Orvosok Határok Nélkül) megalapításában. A „French doctor” nem-
zetközi ismertsége és elfogadottsága, a francia közvéleményben kialakult becsületes, 
érzékeny orvos képe miatt úgy tűnt, ideális jelöltnek ígérkezik a külügyek intézésére.  
E sorok írója is ezt a véleményt osztotta, bár – ismerve Kouchner balkáni és afrikai tevé-
kenységét – a legfőbb külügyér portréja már jóval összetettebbnek tűnt.

2007-ben még nehéz volt megjósolni, hogy Nicolas Sarkozy tornádószerű média-
kampányának a külpolitikai témák területén (külpolitikai show) mi lesz majd a fo-
ganatja, a végső kimenetele. Kétségtelen, hogy az állóvizet felkavarva a francia elnök 
tematizálni próbálta a francia diplomáciát, minden téren Franciaország szavát akarta 
hallatni. Ekkor még nemigen láthattuk, hogy e törekvések mögött mennyi a tartalom 
és rendszerszerű koncepció, vagy csak ad hoc rögtönzések sorozatáról beszélhetünk. 
Figyeltük, meddig megy el a francia külpolitika (a retorika szintjén), mikor lép fel 
az érdekcsoportok, lobbik fékező ereje, és mennyiben válik a gaulle-ista politika örö-
kösévé.

Nicolas Sarkozy korábban a külpolitikában nem nagyon jutott szóhoz az olyan dip-
lomáciai „nagyágyúk” mellett, mint Dominique de Villepin vagy Jacques Chirac, le-
számítva talán a 2002. augusztusi romániai látogatását, mely az illegális román (roma) 
bevándorlás megfékezését tűzte ki célul. 2007-ben az elnököt az UMP adta, a kül-
ügyminiszter lényegében a Szocialista Pártból jött, a védelmi minisztériumot pedig 
a volt UDF1-es (azaz a Nouveau Centre – „Új Centrum” politikusa) Hervé Morin kapta. 
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Az ország diplomáciai érdekeit tehát mind külügyi, mind katonapolitikai téren látszó-
lag három különféle irányvonal juttatta kifejezésre.

2007 óta, amióta a Sarkozy–Kouchner duó megkezdte a tevékenységét, folyamatossá 
vált azon hírek áramlása, melyek szerint Sarkozy és Kouchner kapcsolata „megrom-
lott”, mint ahogy bennfentesek az „inkompetens” védelmi miniszter menesztését is 
folyamatosan tudni vélték. Ez az első és egyik legfontosabb tényező, a bizonytalan-
ság, az akár máról holnapra történő változtatás lehetősége, amely az új politika egyik 
alapeleme. Számunkra a lényeg azonban valójában nem az, hogy a kapcsolat Sarkozy 
és miniszterei között „megromlott-e”, hanem az, hogy milyen alapokon nyugszik, mi-
lyen keretek között működik az új diplomácia gépezete. Mekkora teret enged az elnök 
munkatársainak, lényegében milyen szerepet szán nekik a francia diplomácia alakítá-
sában, és melyek azok a tényezők, melyek megszűnése esetén (személyi) változásokkal 
kell számolnunk.

Az alábbi tanulmány először az elnöki, majd a külügyminiszteri célokat és intéz-
ményrendszert mutatja be, majd kitér a Sarkozy-féle kezdeményezések eredményeire 
és az új perspektívákra az európai színtéren.

Átfogó képet törekszünk nyújtani, de a teljesség igénye nélkül. Elsősorban azon te-
rületeket hanyagoljuk, amelyekben a korábbi évekhez vagy a chiraci törekvésekhez 
képest nem történtek jelentősebb előrelépések. A NATO katonai szervezetébe való 
reintegráció kül- és főképp védelempolitikai aspektusait itt terjedelmi okok miatt sem 
érintjük, mint ahogy a francia EU-elnökségnek is csak egyes elemeire fókuszálunk.2

A Quai d’Orsay tevékenységének áttekintése

A Sarkozy–Levitte–Kouchner „tengely” – a külügyminiszter és az elnök emberei
Mielőtt bemutatnánk az elnök által vezetett diplomácia elemeit, tekintsük át, milyen 
új struktúrában működik a francia külügyek rendszere, milyen szerep hárul a francia 
külügyminisztériumra, és ez milyen személyes kapcsolati rendszerre épül.

A Sarkozy–Kouchner együttműködés meglehetősen furcsán indult. Még 2007 máju-
sában – tehát az elnöki kampány csúcsán – egy videointerjúban Kouchner erősen kikelt 
későbbi főnöke ellen, a következő véleményeket fogalmazva meg: „Sarkozy politikája 
nagyon-nagyon veszélyes… biztos vagyok benne, hogy Sarkozy nem hiszi el azt, amit mond.”3

Aztán, mint említettük, a „French doctor” a szocialista pártbeli folyamatos mellőzése, 
személyes sértettsége miatt mégis Sarkozy elnök külügyminisztere lett, és korábbi kriti-
káit látványos gesztusokkal próbálta meg feledtetni, korábban teljesen ismeretlen gya-
korlatot vezetve be: a külügyminiszter beszédeinek kezdetén hosszú percekig az előtte 
(vagy korábban) szóló elnököt és annak mondanivalóját dicséri. Legjellemzőbb példa 
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erre a Knesszetben tartott jeruzsálemi beszéde volt. Mindezek annak a lecsapódásai-
ként voltak értékelhetők, hogy az elnök erős kézben tarja külügyminiszterét.

Bennfentesek megerősítették Sarkozy szavait, miszerint Hubert Védrine4 alkalma-
sabb lett volna erre a feladatra, de Kouchner „jól elszórakoztatja”. Alighanem találó 
François Hollande véleménye is: aktor, (önálló) szerep nélkül. Korábbi külügymi-
niszterek (mint például a Mitterrandhoz közel álló Roland Dumas) véleménye szerint 
Kouchner valamennyi külügyi témakörben kevesebb nyomást tud gyakorolni, mint 
elődei, az elnökkel szemben. Francia nagykövetek visszajelzései alapján Kouchner 
mindenhol szimpatikus, de senki nem veszi komolyan.5

A francia külügyeket az elnök mellett valójában a háttérből – a „klasszikus külügyi 
ügyvitel” nem látványos, vagy legalábbis kevésbé mediatizált, mégis érdemi részét – 
Jean David Levitte irányítja. A volt washingtoni francia nagykövet, diplomáciai taná-
csos és úgynevezett serpa (azaz a G8-ban ő a francia elnök „állandó képviselője”) Chirac 
első elnöksége óta dolgozik e poszton, és befolyása Sarkozy alatt még jelentősebben 
növekedett. A felszín alatt tehát e téren se történt szakítás a chiraci diplomáciával.

Sarkozy e taktikai lépésének fő eleme volt, hogy ő legyen az Élysée diplomáciai 
részlegének (Cellule diplomatique) vezetője, és ezzel, ha szó szerinti értelemben nem is 
korlátozza Kouchner mozgáskörét, a hatalmát annál inkább. A Quai d’Orsay deklará-
cióit nagyrészt az Élysée-ben fogalmazzák meg, de legalábbis nem publikálhatók ad-
dig, amíg Levitte munkatársai nem ellenőrzik azokat. Ebből tudomásunk szerint csak 
egyszer lett komolyabb botrány, amikor Kouchner – kihasználva (?) Sarkozy tunéziai 
távollétét – kritizálta az elnöknek a helyszínen (!) megfogalmazott véleményét, misze-
rint „Tunézia jól halad a demokrácia területén”.6 Levitte alig tudta elsimítani az ügyet.

A 2008-ban az érdeklődés homlokterébe került „európai dossziét” sem Kouchner, 
hanem Jean-Pierre Jouyet, az európai ügyekkel megbízott államtitkár kezelte. Az af-
rikai ügyeket szintén az „elnök embereinek” egyike – az Élysée főtitkára, korábban 
Sarkozy kampányigazgatója –, Claude Guéant irányítja.7 1987 óta dolgozik Sarkozy-
vel, politikai tapasztalata viszonylag kevés, a rendőrség főigazgatója volt. Szerepe sze-
rint ő „a konszenzusteremtő” a jobb- és a baloldal között.

Sokat elmond, hogy az elnöki külpolitika teljes hatáskörben csak a humanitárius 
politikát bízta Kouchnerre, Szudán és Mianmar (Burma) kapcsán. E témákkal csak 
az a probléma, hogy e területeken – elemzők szerint – az ügymenet lényegében teljes 
mértékben stagnál. Kouchner paradox módon Elefántcsontpart és Ruanda tekinteté-
ben (a legújabb kori francia külpolitika két, talán legnagyobb kudarctörténete fűződik 
a két országhoz) ígért áttörést. A probléma ezzel csak az, hogy az Élysée és nem a Quai 
d’Orsay hatáskörébe tartoznak.

Kouchnernek jelentős (üzleti-politikai) kapcsolatai vannak Koszovóban (ezeket ter-
jedelmi okok miatt itt nem részletezzük), tehát számára nem volt kérdéses Koszovó 
függetlenségének elismerése. Afrikában is hasonló a helyzet; a gaboni ügyből pont 
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rosszkor lett kínos botrány, de mivel a Sarkozy-csapat is érintett lehet néhány hasonló 
ügyben, a francia külügy összezárt. A hírek szerint a „French doctor” nem éppen egy 
Albert Schweizer: a Gabonnak juttatott francia segélyekből felülárazott (és feltételezhe-
tően előzetesen egyeztetett) „tanácsadói szerepért” áramoltatott vissza a saját zsebébe 
tekintélyes összegeket. Az ügy a pénzügyi válság kapcsán a sikerdíjakról felerősödő 
francia társadalmi vitában pattant ki.8

Szintén árulkodó jel, hogy a Quai d’Orsay adminisztrációját Kouchner külpolitikai 
koncepciói lényegében hidegen hagyják, sokkal inkább az Élysée (Sarkozy+Levitte) 
külpolitikai elképzelései iránt érdeklődnek.

A „feldarabolt külügy” csikorgó gépezete
François Fillon miniszterelnök a francia csapatküldés szenátusi vitája kapcsán kijelen-
tette, a francia csapatok Afganisztánban egyáltalán nem a francia érdekek miatt vannak 
jelen. Ez végleges szakításnak tűnt a külpolitikában a gaulle-ista alapelvekkel, hiszen 
De Gaulle-tól Mitterrandon keresztül Chiracig a francia csapatok csak olyan együttmű-
ködésben és OPEX9-ben vettek részt, amelyben Franciaország érdekei közvetve vagy 
közvetlenül érintettek voltak. Nem véletlen, hogy a kérdés társadalmi támogatottsága 
már a vita idejében 50 százalék alatti volt, és azóta is folyamatosan csökken.10

Afganisztán kapcsán is megfigyelhetők voltak az elnök és a külügyminisztere közöt-
ti nyilatkozatok ellentmondásai. Sarkozy szerint a cél a tálibok visszajövetelének meg-
akadályozása mindenképpen, míg Kouchner 2009 márciusában úgy nyilatkozott, hogy 
Franciaország azt is tudomásul veszi, ha a tálibok győznek a választásokon. Az elnök 
szavai a döntők, a nyilatkozatok pedig éppen úgy vannak „pozicionálva” a médiában, 
amilyen éppen a közvélemény hangulata.11

Hasonló kommunikációs hibák/nézeteltérések kerültek napfényre már a kezdetek 
kezdetén: Irán kapcsán az elnök–külügyminiszter páros duója meglehetősen „hami-
san” szólt. Míg Kouchner outsiderként háborút szorgalmazott Irán ellen, Sarkozynek (az 
UMP-lobbi hatására) e kérdésben óvatosabban kellett eljárnia, nyilatkozataiban vissza-
kozott is. Kezdetben még némi stratégia is feltételezhető volt abban, hogy a „radikáli-
sabb” külügyminiszteri nyilatkozatokat a „békülékenyebb” elnöki nyilatkozatok vált-
ják fel, napjainkból visszatekintve azonban sokkal világosabban látszik, hogy szimpla 
kommunikációs hibákról beszélhetünk. Kouchner hitvallása, hogy a beavatkozás egy 
népirtás megakadályozása érdekében fontosabb, mint egy adott állam szuverenitásá-
nak tiszteletben tartása. Kezdetben ez, az emberi jogokat a hagyományos államközi 
kapcsolatok elé helyező (majd éppen Kouchner által vitatott) külpolitikai felfogás, mint 
látni fogjuk, Sarkozy elnöktől sem állt távol. Elemzők már akkor rámutattak, Francia-
ország sokat veszíthet azzal, ha letér a villepini egyeztető, moderátori politika útjáról, 
és teljes mellszélességgel foglal állást az Egyesült Államok mellett, a „gonosz tengelyé-
hez” sorolt Irán ellenében.12
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A (média)sztár „French doctor” számára legfontosabb szerepként valójában a kül-
ügy (és a Sarkozy-rendszer) mediatizálása lett kijelölve, úgy, hogy mindeközben le-
hetőleg ne zavarja az „elnök köreit”. Kouchner részben azért is került a népszerűségi 
listák élére, mert nem igazán volt átütő kormányzati tevékenysége. Múltja miatt, úgy 
tűnt, nagy hibát kellene elkövetnie ahhoz, hogy a népszerűsége zuhanásnak induljon, 
így a kormány népszerűségi indexét sokáig felfelé vitte. Ez pedig egy olyan mediati-
zált személyiségnél, mint Sarkozy, lényegében kulcstényező. Ha azonban népszerű-
ségi mutatói tartós csökkenésnek indulnak – ami megjósolható volt – könnyen meg-
válhatnak tőle. Sarkozy személyi politikája bizonyítja, pillanatok alatt képes jól bevált 
és megbecsült emberektől megválni.13

Egyéves tevékenysége után a francia külügyminiszter népszerűsége 18 százalékpon-
tot esett, és várható volt, hogy ennek következményei lesznek. Sarkozynek azért volt 
fontos Kouchner jelenléte, mert hidat képez a szavazók között. A legfontosabb straté-
giai elem, amelyre a 2012-es elnökválasztások kapcsán is készülnek, az, hogy elmossák 
a jobb- és baloldali ideológia közötti különbségeket, és ezáltal baloldali szavazatokra is 
szert tegyenek. Ebben a politikában Kouchnerre kulcsszerep hárul(t).14

Ugyanakkor, ha a „látványosabb” külpolitikai eseményeket vesszük sorra, Kouchner 
ezeknél is háttérbe szorult, vagy véleménykülönbség alakult ki közte és Sarkozy között. 
A Betancourt-ügyben – a FARC (Forradalmi Fegyveres Erők Kolumbia – gerillái által 
túszként fogva tartott, francia állampolgárságú kolumbiai szenátor-elnökjelölt kisza-
badítása) Sarkozy aratta le a babérokat a hivatalos, ceremoniális fogadáson, Kouchner 
viszont ott sem volt. Az UPM (Mediterrán Unió) induló konferenciáján Kouchner lát-
ványosan perifériára szorult; ugyanakkor ellenezte, hogy Sarkozy fogadja Kaddáfit 
Párizsban, valamint azt is, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnököt meghívja a július 14-i 
felvonulásra. Természetesen ezen ügyekben is az elnök akarata érvényesült. Ugyanak-
kor a mediatizált „jópofa, elismert szaktekintély” szerepből is meglehetősen gyakran 
sikerül kibillenteni, számos tévéinterjút végignézve elmondható, hogy elég hamar el-
vesztette a fejét, megsértődött, kiabált.

A Sarkozy-féle hiperaktivitás (mely mögött gyakran nem látszik a koncepció) szá-
mos (EU-)partner számára elég nehezen (volt) érthető, és ettől külügyminisztere sem 
sokban maradt el. Irakban meghirdetett egy olyan kezdeményezést, amely az iraki 
politikai szereplők, vezetők (stb.) hivatalos egyeztetését („interiraki csúcs”) lett volna 
hivatott szolgálni, Párizs helyszínnel. A kurd Dzsalal Talabani azonban válaszával le-
hűtötte a francia lelkesedést: „De hiszen ezek az emberek Irakban mindennap találkoz-
nak, a dialógus bejáratott formái léteznek és működnek. Miért kellene ehhez Párizsba 
menni?” Irán kapcsán Franciaország teljesen kiesett a jórészt Villepin által felépített 
„higgadt közvetítő” szerepéből. Partnerei alig győzték békítgetni az „iráni bomba vagy 
Irán bombázása” álláspontot képviselő új francia külügyért. Szavahihetősége, komoly-
sága e körökben is megkérdőjeleződött.15
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Egy külügyminiszter esetében szerencsés, ha nem ismert az elkötelezettsége. 
Kouchnerről azonban mindenki tudja, hogy atlantista, és ezt ő is nyíltan hirdeti. Mind-
ez igencsak megnehezítette például a franciák számára stratégiai fontosságú orosz 
tárgyalásokat (itt jegyezzük meg, hogy Sarkozy sem tudja megfelelően kezelni az oro-
szokat). Irán kapcsán Kouchner állandóan a vészharangot kongatta – hogy fel kell ké-
szülni a legrosszabbra –, ez kiváltotta az orosz partner nemtetszését, amelynek a Kreml 
többször hangot is adott. Továbbá, csupán a nyugati médiavisszhang kedvéért, hossza-
san időzött az orosz Novaja Gazeta szerkesztőségében (2007 szeptemberében), amely-
ben Anna Politkovszkaja, a 2006-ban meggyilkolt újságírónő dolgozott – nyilvánvaló 
provokatív szándékkal az orosz vezetők felé. Hogy a történteket kompenzálja, az esti 
fogadáson már Lavrov terveinek támogatójaként lépett fel az észt- és lettországi orosz 
kisebbség ügyében, ez a lépés viszont az érintett országokban növelte meg a franciák 
iránti ellenszenvet.

A kínaiakkal kapcsolatban még nagyobb vargabetűket írtak le az elnök és a külügy-
miniszter döntései. Sarkozy a dalai lámával „bosszantotta” a kínaiakat, s emiatt jelen-
tősen megromlott a kínai–francia viszony. 2008. március 18-án délelőtt Kouchner még 
arról beszélt, hogy a kínai zavargások miatt erősen aggódnak, és támogatják az olimpia 
bojkottjának ötletét (az EP-elnök terve is ez volt), de még aznap délután visszakozott. 
Pár nappal később már „kínai barátaik” jelentős előrehaladását említette fel az emberi 
jogok területén.

Líbia kapcsán vagy kimaradt az elnöki politikából (a bolgár ápolónők és a palesztin 
orvos ügye), vagy éppen szembefordult vele (Kaddáfi-látogatás). Ennek ellenére vele 
íratták alá a francia–líbiai védelmi és ipari együttműködésről szóló szerződést.

A fentebb tárgyalt tunéziai fiaskó más esetben már elég indok lett volna Kouchner 
eltávolításához, de a titoktartás sem a francia külügyér legfőbb erénye. Még 2007 októ-
berében – a franciák tudtával és hallgatólagos beleegyezésével – titkos háttéregyezteté-
sek folytak az Afrikai Unió és a zimbabwei Robert Mugabe elnök között, hogy utóbbi 
ne vegyen részt a lisszaboni euroafrikai csúcson. Kouchner azonban egy szerencsétlen 
pillanatban elszólta magát, így Mugabénak, igen kínos körülmények között, mégiscsak 
részt kellett vennie a csúcson, s ezzel Franciaországot is kínos helyzetbe hozta.

2007 augusztusában Kouchner a Newsweekben Nouri al-Maliki iraki kormányfő állí-
tólagos lemondási tervéről értekezett, az érintett tudta nélkül, az egyik alelnököt, Ádel 
Abdel Mahdit favorizálva utódként. A botrány utáni jellemző kouchneri reakció a kö-
vetkező volt: „Ha a miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy megzavartam az iraki kapcso-
latokat, akkor szívesen bocsánatot kérek.”16 2009 áprilisában tulajdonképpen Sarkozy 
nyilatkozott úgy, hogy „Zapatero talán nem intelligens”, annak kapcsán, hogy tévé-
reklámok betiltására készült, de Kouchnernek kellett kommentálnia az esetet, és ennek 
kapcsán, elég kínos magyarázkodás közben jegyezte meg, hogy Sarkozy csapata is hoz-
zá kívánt nyúlni a reklámokhoz Franciaországban.17
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A harmadik Fillon-kormány
2010. november 14-én, a harmadik Fillon-kormány indulásakor végül is eldőlt, hogy 
Bernard Kouchner külügyminiszter kegyvesztett lett, és helyére a keménykezű(bb), 
chiracista Michèle Alliot-Marie (a francia sajtóban csak MAM) érkezik. MAM 2002 
és 2007 között, Chirac (mentora) második elnöksége alatt a védelmi miniszteri pozí-
ciót töltötte be. Már 2004-ben keményen konfrontálódott Sarkozyvel, aki már akkor 
a védelmi büdzsé lefaragásáért lobbizott. Védelmi minisztersége idején véghezvitte 
a védelmi büdzsé 0,8 százalékos növelését, előkészíttette a PA2 (a második repülőgép-
hordozó) terveit és a védelmi ipari fúziókat (GIAT, DCN–Thales).

Nemzetközi színtéren is Franciaország súlyához méltóan képviselte az országot, Do-
nald Rumsfeld méltó ellenfelének bizonyult az iraki kérdés nézeteltérései kapcsán is. 
Tudjuk, hogy a Fillon-kormányban belügyminiszterként18 éppen Michèle Alliot-Marie-
nak kellett lebonyolítania az ötezer fős DCRI (Központi Belügyi Hírszerzés Hivatala, 
a „francia FBI”19) felállítását több, korábban szintén aktív, de alkalmanként egymással 
rivális külügyi tevékenységet folytató szerv összevonásával.

A védelmi politika diplomáciai aspektusainak bővebb tárgyalására itt terjedelmi 
okok miatt nem nyílik lehetőség. Valójában az elnök–külügyminiszter–védelmi mi-
niszter „hármas” leggyengébb láncszemének Hervé Morin védelmi miniszter volt te-
kinthető, akinek gyakorlatilag semmilyen képesítése sincs a védelempolitika területén, 
és meghallgatása során sem győzte meg a katonai tisztviselőket.20 Feladata az volt, 
hogy arcát adja a „fűnyíróelv” alapján történő leépítésekhez. 2010. november 14-én őt 
a szintén chiracista és védelempolitikai kérdésekben eddig ugyancsak nem szakértő 
Alain Juppé korábbi miniszterelnök váltotta fel.

Az Élysée diplomáciai tevékenysége, Sarkozy elnök 
törekvései

A hivatalát frissen elfoglaló Sarkozy elnök kétségtelenül nagyobb hangsúlyt fekte-
tett Kelet-Európára, és már-már úgy tűnt, mintegy „vezekel” Chirac megjegyzéséért, 
amelyben az akkori elnök a 2003-as ominózus levél aláíróinak az iraki intervenció kap-
csán inkább a „bölcs hallgatást” ajánlotta a figyelmébe. Hiba lenne azonban túlértékelni 
a látogatásokat, amely francia részről főként a Nabucco miatt volt fontos. A Total ér-
dekelt a Molban szerezhető érdekeltségek lehetőségei kapcsán és a várhatóan magyar-
országi vezetékszakasz építésében, ellenőrzésében. Hiba a Sarkozyhez köthető teátrá-
lis, show-szerű elemeket valamiféle plusz jelként értelmezni, hiszen a média például 
Fico, Bush és Putyin esetében is a legnagyobb barátságot és szimpátiát hangsúlyozta 
(miközben a Putyinnal való tárgyaláson egyetlen kérdésben sem értettek egyet a fe-
lek). Sarkozy tehát kezdő lépésként – némi túlzással élve – a „mindenki barátja” címre 
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törekedett, amely jobban elfedi a valós törésvonalakat. Az Angela Merkel német kan-
cellárhoz fűződő viszonyában azonban már a kezdetektől fogva – a szívélyes hangnem 
ellenére is – látszottak a nézeteltérések, legelőször az IMF, új, francia elnöke21 kapcsán.

A „francia monetáris világpolitika” részeként Dominique Strauss-Kahnt (a francia 
sajtóban csak DSK), a baloldal jelöltjét támogatta Sarkozy is. Korábban DSK igencsak 
támadta az elnököt, akinek most Strauss-Kahn IMF-elnöki jelölése kapóra jött: először 
is hasznos, ha az Európai Központi Bank (Jean Claude Trichet, 2003-tól) és a WTO 
(Pascal Lamy, 2005-től) mellett az IMF élén is francia személyt lehet tudni, másrészt 
a Szocialista Párt belső megosztottságát lehet vele növelni, valamint egy lehetséges új 
szocialista elnökjelöltet félreállítani. Igazolódni látszott az a tétel, hogy a bel- és szemé-
lyi ügyekben nagyobb tapasztalatokkal rendelkező francia elnök számára a külpolitika 
a belpolitika folytatása diplomáciai eszközökkel.

Ez a lépés azért is tekinthető szerencsésnek, mert a 2012-es olimpia megrendezési 
lehetőségének elvesztése után a francia diplomácia tekintélyén esett csorbát volt hi-
vatott kiköszörülni. DSK tekintélyét korábban az Elf-ügy (munkatársnőjének fizetését 
az Elftől kapott összegekkel emeltette meg) és az MNEF diákpénztár ügye (a pénztár, 
amelynek az ügyvédje volt, csődbe ment) tépázhatta meg kissé, de egyik vádat sem 
sikerült rábizonyítani. A korábbi gazdasági miniszter a Szocialista Pártban perifériára 
szorult, elnöki ambícióit a tagoknak csupán a húsz százaléka támogatta. IMF-elnökje-
löltségét viszont a belga Juncker is segítette, és a spanyol Rodrigo Ratot követte az IMF 
elnöki székében, negyedik franciaként e szervezet élén. Lényegében ezzel elvi lehető-
ség nyílt arra, hogy francia szájíz szerint szabják meg az IMF-reformok menetét.

Úgy tűnt tehát, a „Sarkozy–Lamy–DSK–Trichet22 tengely” nagy erőtartalékokat je-
lenthet a francia diplomáciának, visszatekintve azonban megállapítható, lényegében 
alig aknázták ki ezeket a lehetőségeket. Kevéssé érthető, hogy Sarkozy miért is kezdett 
azonnal Trichet megtámadásához, még ha magyarázatként szolgálhat is, hogy gazda-
ságélénkítő terveire nézve az EKB által diktált költségvetési szigor nem volt kedvező.

Sarkozy azzal vádolta az EKB-t, hogy túl sok pénzt von el abba a garanciaalapba, 
mely a monetáris stabilitás érdekében vethető csak be, ugyanakkor nem csökkenti a ka-
matlábat, mely a gazdaság felpörgetésének záloga. (Trichet pedig azt vetette a francia el-
nök szemére, hogy 2007. szeptemberben éppen Sarkozy méltatta az EKB-t, hogy ellenállt 
a kamatláb csökkentésének.) Juncker, az EU-tagállamok pénzügyminisztereit tömörítő 
Eurogroupe vezetőjeként (2005–2008) határozottan kiállt az EKB mellett. Franciaorszá-
got deficitcsökkentő politikára szólította fel, és a német fél is ezen az állásponton volt.

E fronton tehát a „hagyományos szövetségesekkel”, sőt a „saját emberekkel” való 
konfliktusvállalás politikája került előtérbe a „mosolyoffenzívával” szemben. Szerin-
tünk ez elhibázott lépés volt, kivéve, ha azt a célt tekintjük, hogy külpolitikai szereplők-
re háruljon a felelősség amiatt, hogy a választási ígéreteket (például a háromszázalékos 
gazdasági növekedést) nem tudta az elnöki politika (megfelelő mértékben) teljesíteni. 
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Ám hogy mi állt az egész mögött? A francia adósságállomány 2007 második felére igen-
csak megugrott: 32,4 milliárd euró emelkedéssel elérte az 1216,4 milliárd eurót, mely 
a francia GDP 66,6 százalékát teszi ki (a maastrichti kritériumok 60 százalékos hiányt 
engednek meg). Eredetileg 2010-ig kapott haladékot Franciaország a büdzsé rendbeté-
telére, de Sarkozy hivatalba lépése után máris újabb két év haladékot kért.

Egyes elemzők szerint, akárcsak az amerikai elnökök kapcsán, a francia elnökségi 
periódusokban is megfigyelhető egy aktív, kezdeményezőbb első szakasz és egy „kon-
szolidáltabb” második szakasz. E tekintetben arra hívják fel a figyelmet,23 hogy lénye-
gében Sarkozy kezdeti offenzívája nem tekinthető egyedülálló jelenségnek. Chirackal 
összevetve a két legjellemzőbb példaként talán a mediterrán térségbeli politikát (Chi-
rac: barcelonai folyamat; Sarkozy: Mediterrán Unió) és a NATO-hoz való közeledést 
említhetjük meg. A francia–német tengely kapcsolatainak hullámzása sem egyedülálló 
jelenség, elég csak a kapcsolatok 2001-es és 2005 utáni megromlására utalni.

A német–francia kapcsolatok gall szemszögből: „Mozdony, 
vagonok nélkül”24

A francia–német kapcsolatok terén a külszín ellenére elég hamar nyilvánvalóvá vált, 
hogy Sarkozy elnök és Merkel kancellár között a személyes ellentéten túl jelentős kon-
cepcionális különbségek is vannak.

Az egyik első kardinális problémaként az EADS25-ügy említhető: 2005 novemberé-
ben és 2006 márciusában francia és német, az EADS-ben érdekelt magáncégek (a né-
met DaimlerChrysler és a francia Lagardere csoport) úgy adtak el EADS-részvényeket 
állami cégeknek (Caisse des dépôts et consignations, CDC), hogy tudatában voltak, hogy 
az EADS-részvények az A–380 óriásgép leszállításának bejelentendő csúszása (2006. 
június 13.) miatt jelentős értékvesztést fognak elszenvedni (stock-options). A döntő rész-
ben francia–német, akkor még a Boeing előtt világelső konszern ügye tehát már a kez-
detek kezdetén beárnyékolta a francia–német kapcsolatokat.26

Az európai légikonszern átszervezését Sarkozy elnök úgy próbálta megoldani, hogy 
az EADS-ben nagyobb szerepet szánt a németeknek, és csökkentette volna a franciáknak 
az EU légi iparának vezető szerepére, irányítására való törekvését – amelyet sokan két-
ségbe vonnak –, cserébe azért, hogy a nukleáris energia területére specializálódott Areva 
– a Siemens közreműködésével – jelentős szerepet töltsön be a német energiaellátásban.27

E források azt is tudni vélték, hogy jelentős átcsoportosítást terveznek az európai/
francia védelmi iparban a németek megnyugtatására: az Alcatel–Lucent konzorciu-
mot (2006-ban létrejött francia–amerikai fúzió, amely a CISCO után, valamint a svéd 
Ericsson és a német–finn Nokia Siemens Network előtt, a világ második legnagyobb 
kommunikációs cége) rávennék arra, hogy adja el a Thalesben lévő tulajdonrészét. Ezt 
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szánták kárpótlásul a németek felé, hogy ne gördítsenek akadályt a tervezett Alstom–
Areva (valamint Thales–Safran) fúzió elé.28

A 2008 második felében hivatalba lépő francia EU-elnökség29 – lényegében a világ-
gazdasági válság, a grúz krízis és az ír „nem” miatt – jelentős mértékben eltérni kénysze-
rült az előzetes elnökségi agendához képest. Az adminisztráció a feladatot a körülmé-
nyekhez képest jól oldotta meg, bár összeurópai egységet nem tudott teremteni a közös 
EU-fellépést illetőleg, és Grúzia kapcsán látványossá vált a német és a francia külpoli-
tikai versenyfutás a térségben. Úgy tűnt, hogy a Kaukázus térségében a német–francia 
tengely csak minimálisan egyeztette külpolitikai lépéseit, és Angela Merkel lényegesen 
aktívabb/hatékonyabb diplomáciát folytatott. Megfigyelhető volt egy diplomáciai ver-
senyfutás is, hiszen ez a régió már olyan terület, amely a német diplomácia célterüle-
tének számít, így féltékenyebb a francia aktivitásra a térségben. Németország számára 
Grúzia az egyetlen stratégiai jelentőségű partner a Kaukázus/Közép-Ázsia régióban.

A Sarkozy-féle diplomácia ugyanakkor Franciaországot olyan színben akarta feltün-
tetni, mintha a fegyverszünet Sarkozynek lenne köszönhető, holott az orosz offenzívát 
még az elnök beavatkozása előtt leállították. Valójában egy tűzszüneti megállapodás-
nál alig volt több az, amit megpróbáltak béketervként kommunikálni. Az EU-partnerek 
nem nézték jó szemmel, hogy Sarkozy – félretéve az EU közös külpolitikájának ha-
gyományos, kormány közi jóváhagyáshoz kötött menetét – előzetes egyeztetés nélkül 
tárgyalt Moszkvában.30

2008-ban még jelentősek voltak az ellentétek a Mediterrán Unió kapcsán (a francia 
elnök eredetileg nem vette volna be a németeket és a lengyeleket), majd a krízis ren-
dezésének kérdésében is. Szakértők a Chirac–Schröder viszony legrosszabb napjaira 
emlékeztettek, hiszen a vezetők egyáltalán nem kommunikáltak egymással. Merkelt 
nagyon bosszantotta Sarkozy „Európa/a szerződés én vagyok” típusú hozzáállása és – 
nem éppen taktikus – nyomásgyakorlása a nyilvános fórumokon arra vonatkozólag, 
hogy Németországnak az atomenergián kívül nincs alternatívája (mely kérdésben a né-
metek akkori felfogása egyébként nem is volt annyira különböző).

A német–francia enyhülés a világválság, az „angolszász modell bukása” után lett 
kézzelfogható. Az események Sarkozyt a brit tengelytől, Tony Blair csodálatától – 
mondjuk ki: jobb híján – egyre inkább a német tengely felé sodorták vissza. Az együtt-
működés némileg erősödött, de a vitás területeken még nem mondható, hogy a nézet-
eltéréseket a felek megnyugtatóan rendezték volna.

2009 tavaszán megsokasodtak a Merkel és Sarkozy közötti bizalmi gesztusok, azokon 
a szálakon erőltetve az együttműködést, amelyekben egyetértenek: Merkel támogatja 
például Sarkozy harcát a török EU-csatlakozás ellen. A londoni G20 után – amelyen kö-
zös sajtótájékoztatót tartottak – (április elejétől) úgy tűnt, konszolidálódott a két vezető 
viszonya, és viszonylagos egyetértésben reformálják a kapitalista rendszert. A csúcson 
már egységfrontba tömörülve sürgettek egységes lépéseket Obamától.
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Mennyire volt őszinte ez a közeledés, vagy mennyire diktálják a pillanatnyi politikai 
szempontok? A közös fotókon és a „hősi múlt” (De Gaulle–Adenauer) közös felidézé-
sén túl kiépült-e tényleg annyi bizalom egymás iránt, mely a német–francia tengely ha-
ladásához feltétlenül szükséges? Inkább azoknak lett igazuk, akik szerint csupán rövid 
távú taktikai közeledésről volt szó az EP-választások miatt (a két politikus közös kiált-
ványban szólította fel szavazásra az európaiakat, kiállva egy erősebb Európa és a lisz-
szaboni szerződés mellett). Sarkozy pártja ugyanis igen rossz eredményre számítha-
tott,31 míg Németországban a jobboldal/liberálisok erősödését jósolták, az SDP kárára. 
Peer Steinbrück német pénzügyminiszter viszont ugyanúgy hajlott a monetáris szigort 
a választások idejére sutba dobni látszó „ereszd meg” politika felé, mint Sarkozy.

A saját államaikon kívüli népszerűségi mutatókat tekintve (2009. május 29.) Merkel 
65 százalékkal vezetett, utána Sarkozy jött 51 százalékkal (harmadik: Gordon Brown 
45 százalék), a két politikus közötti réconciliation tehát, úgy tűnt, az EU-ban betöltött 
szerepüket is erősítheti.

2009. május közepén Merkel kirohanást intézett az euroszkeptikusok ellen, illetve 
azok ellen, akik a bővítést részesítik előnyben a lisszaboni szerződés által előre vetí-
tett mélyítéssel szemben. Sarkozy nem győzött helyeselni. Fontos megjegyezni, hogy 
európai választási kampányban francia elnök német földön (Berlinben) – ha minden 
igaz – ennyire még nem kötelezte el magát. A két vezető együttesen lépett fel a britek, 
de kiemelkedően – az egyébként erősödő és 2010. május 11-től brit miniszterelnök – 
David Cameron ellen, mivel a toryk kiváltak az Európai Néppárt frakciójából (melynek 
az UMP és a CDU is tagja). Az EADS, a monetáris politika és a külpolitika terén pedig 
lényegében a „szőnyeg alá söpörték” az ellentéteket.

2009 nyarán a francia elnök és a német kancellár együttesen támogatta az Európai 
Bizottság elnöke, José Manuel Barroso mandátumának meghosszabbítását. E lépés 
háttere az, hogy a bizottsági elnöknek szorosan egyeztetni kell(ett) programját a né-
met–francia célokkal, s így mozgástere tovább szűkült. Franciaország és Németország 
a G20-as célokat illetőleg is egyetértett a világgazdasági válság kapcsán, különösen 
a banki bonus/malus rendszerek felülvizsgálatát szorgalmazták.

2009 őszén a német–francia közeledés gazdasági/pénzügyi szempontjait illetőleg úgy 
tűnt, hogy a német gazdaságpolitika, eredeti terveit feladva, a Sarkozy-féle gazdaságpo-
litika útjára lépett, amely már eddig is (valóban) ijesztő mértékben növelte meg az ország 
adósságállományát. Ezt Sarkozy üdvözölte, hiszen úgy tűnt, német–francia egységfront 
jöhet létre hatalmas kölcsönök leendő felvételéhez (és az EKB súlyának csökkentéséhez, 
ami – ne felejtsük el – az eurózóna gyengítésével jelentős, összeurópai kihatású tényező).

A franciák szerint Németország eddig szigorú költségvetési politikát folytatott az ál-
lamháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében, s ez éles ellentétben állt az EKB-t 
folyton támadó francia elnök – az egyik legjelentősebb deficitet eredményező – mone-
táris és gazdaságpolitikájával. Az új német kormány azonban feladta eddigi elveit, 26 
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milliárd eurós adócsökkentési tervével lényegében felszámolta a deficit kialakulását 
szabályozó gátjait, és „felzárkózott” a francia gazdaságpolitika mellé.

Németországot a válság jóval nagyobb mértékben sújtotta, és nagyobb volt a gazda-
sági visszaesés, mivel a német gazdaság motorja, az export csak nehezen indult be újra. 
A másik motor, a fogyasztás felpörgetése (mely a franciáknál működik), a németeknek 
mindig is a gyenge oldaluk volt. A német recept erre az adócsökkentés lett, hogy az ál-
lampolgárok többet költsenek, de ebben a felmérések szerint a németek többsége nem 
hitt, és a tartományok hevesen ellenezték, mivel megnyirbálta bevételeiket. A 2010. 
nyár végi adatokat, a 2,2 százalékos gazdasági növekedést tekintve32 viszont azt kell 
mondanunk, a német recept bevált, míg Franciaország csupán 0,1 százalékos GDP-
növekedéssel számolhatott, és a gazdaság felpörgését csak 2012–13 körül várják.33 Míg 
végül is Franciaország jóval kevesebbet költött a válság kezelésére – intenzív módon 
–, extenzív módszereivel jóval nagyobb deficitet halmozott fel, mint a németek, ami 
a jövőre nézve sokkal károsabb következményekkel járhat.

A 2009-ben megindított külpolitikai marketingoffenzíva őszintesége elejétől fogva 
kérdéses volt, és ezt Franciaország partnerei is éreztették Sarkozy elnökkel. A lebonyo-
lítás körül is súlyos hibákat követtek el az elnök tanácsadói, akiknek körét jórészt csak 
a marketing- és kommunikációs ismeretekkel rendelkező szakértők alkotják. Angela 
Merkelt például 2009. november 11-re invitálták meg Párizsba, ez az első világháborút 
lezáró compiègne-i béke aláírásának évfordulója, így nem a legszerencsésebb dátum. 
A gesztuspolitika további kínos incidense, hogy a német himnuszt az Arc de Triomphe-
nál tartott megemlékezésen azzal a címmel konferálták fel (Deutschland über alles), mely 
1991 előtt volt Németország himnusza.34

A Németországgal szemben felvett francia attitűd tehát, úgy tűnik, az, hogy a nagy-
színpadon eljátsszák a stratégiai partner szerepét, folytatják/fenntartják az eddigi kere-
teket, a jövőt illetőleg azonban nagyobb (vagy legalábbis egyre nagyobb) fontosságot 
tulajdonítanak az egyéb kapcsolatoknak, akár a britek felé, akár a kelet-európai térség-
ben vagy az arab világban. Azt is hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi helyzetben nehéz el-
dönteni, emögött milyen konkrétan kidolgozott hosszú távú stratégia áll (ezt az admi-
nisztráció is alig-alig látja), vagy csak az elnöki stáb újabb ötletelésének az eredménye.

E mellett a folyamat mellett megfigyelhető egy befelé fordulási folyamat is, amely-
nek lényege, hogy Franciaország saját maga próbálja meg úgy-ahogy létrehozni azokat 
az EU-szinten javasolt terveket, amelyek vagy elbuktak, vagy elhalófélben vannak, vagy 
hiányzik hozzájuk a kellő támogatás (ilyen például. a katonai Erasmus). Az IRSEM (lé-
nyegében a francia SVKI) létrehozása is ebbe a koncepcióba illeszkedik, mivel a fran-
ciák azon terve elbukott, hogy az EU szintjén jöjjön létre egy ilyen védelempolitikai 
csúcs-think tank.

Ugyanakkor az is árulkodó jel – a német–francia kapcsolatokra visszavetítve a kér-
dést –, hogy míg korábban az ilyen horderejű és az uniós szinten kudarcot vallott 
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kezdeményezéseket német–francia kétoldalú jellegű kezdeményezések és válaszok kö-
vették, a németeket – a „külsőségek” ellenére – nem igazán tervezik bevonni ezekbe 
a törekvésekbe, és ez Franciaország (további) elszigetelődését eredményezheti.

Amiben a két fél mára egyetért, az lényegében az, hogy ellenzik, vagy legalábbis 
lassítanák a további bővítéseket. A NATO kapcsán Németország valójában csak a ma-
gyar/lengyel/cseh bővítést kívánta „tiszta szívvel”, Franciaország még ezeken kívül 
Románia mellett állt ki, de azóta teljesen elvesztették a kontrollt az események felett. 
Ellenzik azt is, hogy a NATO oroszellenes fórummá váljon, és e kérdésben élesen szem-
behelyezkednek a lengyelekkel. Németország ellenzi a fordított Berlin Plusz folyama-
tot is, azaz hogy az EU (CSDP) biztosítson egyre több (civil) eszközt a NATO számára. 
Lényegében nem nagyon működnek az egyeztetési mechanizmusok a CFSP/CSDP, il-
letve a hadiipari konszernek, EADS, NEXTER35 szintjén sem.

Az ENSZ BT-ben a németek nem tettek még le arról, hogy plusz helyet szerezzenek, 
de ezt a jelenlegi helyzetben teljesen irreális elvárásnak tartják francia részről (is), még 
akkor is, ha Németország a második legfontosabb finanszírozója az ENSZ-büdzsének. 
A tengely jelenleg de facto nem működik, kilátásai igen negatívak, általános kapkodás 
és tanácstalanság jellemző, évek óta befagytak a kétoldalú intézményesített kapcsola-
tok is, a jumelage-t (városok közötti együttműködések) kivéve. 2009-re az uniós büdzsé 
finanszírozása kapcsán a német és a francia rész szinte egyenlő lett (18,3:18,2 százalék), 
de Franciaország az EU-n belül egyre növekedő gazdasági súlyát nem tudja olyan po-
litikai tőkévé kovácsolni, mint Németország, tehát e téren is előre kódoltak bizonyos 
ellentétek a 2013–2020-as költségvetési periódus vitáira nézve.

A Siemens és az Altsom közötti – a világ vasúti fejlesztéseit illető – vetélkedés évti-
zedek óta ismert. Legújabban a Csalagút-ügy borzolta a két ország közti kedélyeket: 
az Eurostar hagyományos beszállítójával szemben ugyanis a Siemens nyerte a tendert; 
a franciák szerint azért, mert a pályázati kiírás direkt a német vállalatot hozta helyzet-
be, miközben annak megbízhatósági mutatói (főként a tűzbiztosság területén) lénye-
gesen rosszabbak. Az Alstom 2010 őszén perre ment, és ez mind a német, mind a fran-
cia partnerekben rossz visszhangot váltott ki. A franciák a német protekcionizmusra 
hivatkoznak – állítólag 2009 tavaszán személyesen Angela Merkel vétózta meg, hogy 
Németországban a Deutsche Bahn egyik tenderén az Alstomot hirdessék ki győztesnek 
a német pályázó helyett.36

Konfrontációk Kelet-Európával – a cseh és a szlovák ügy

Miközben, mint a fentiekben áttekintettük, Sarkozy kapcsolatai igen hullámzóan ala-
kultak Németországgal, a francia elnök számos kezdeményezését többnyire általános 
értetlenség kísérte az Európai Unióban. Ennek kapcsán a kelet-európai térséggel is 
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összetűzésbe került, az alábbiakban – terjedelmi okok miatt – a két legjellemzőbb esetet 
vesszük szemügyre.

A cseh ügy
A francia és a cseh EU-elnökség közötti átmenet nem ment éppen zökkenőmentesen. 
2008 őszén Topolánek cseh miniszterelnök nehezményezte, hogy a grúz kérdés tárgya-
lásaira nem hívták meg a prágai diplomatákat Moszkvába, és mivel az ország még nem 
tagja az Eurogroupe-nak (euróövezet), a gazdasági krízis hatásainak kezelése miatt 
megfigyelői státushoz folyamodtak. A csehek attól is féltek, hogy a franciák által széles 
körben favorizált „zöld intézkedések” veszélyeztetik gazdaságuk versenyképességét.

A 2008. őszi bizalmas megállapodások Sarkozy és Topolánek között – Bernard 
Kouchner, Charles Fries, Henri Guaino, Jean-David Levitte, Fabien Reynaud részvételével 
– arra irányultak, hogyan tudná Franciaország bebiztosítani EU-elnöksége eredményei-
nek továbbvitelét a cseh elnökség idejére is, mintegy „megtámogatva” a cseh elnökséget. 
A beszélgetés kapcsán Sarkozy csapata új vízióval állt elő a kelet-európai térséget illetőleg, 
amit csupán a térség érintett államaival, illetve Németországgal felejtettek el egyeztetni.

A Mediterrán Unió átmentése képezte a franciák legfőbb célját. Hogy a csehek tá-
mogatását biztosítsa e téren, Sarkozy kezdeményezte, hogy valami hasonlót hozzanak 
létre Kelet-Európában is, cseh vezetéssel. A francia tervek szerint tehát cseh elnöke 
lett volna a kelet-európai uniónak, egészen a magyar elnökségig. Cserébe a MU két-
éves cseh támogatását várták el. Topoláneknak két fő problémája adódott a Mediter-
rán Unió kapcsán. Egyrészt félt, hogy precedenst teremt, másrészt vitatta jogi hátterét 
és „európaiságát”. Ki is mondta: „Francia táplálék nélkül ez a csecsemő nyilvánvalóan éhen 
hal.” Harmadrészt a franciák ezzel a lengyel–svéd alapokkal indult, 2008 őszén meg-
jelent Kelet-európai Partnerség program alól húzták volna ki a talajt, lényegében teljes 
mértékben ignorálva a lengyel–francia törekvéseket.

Magyar szempontból fontos tényezője volt a megbeszéléseknek, hogy a francia fél 
azt hangsúlyozta, hogy a csődközeli helyzetben lévő Magyarországot mindenképpen 
meg kell menteni. A klímacsomag kapcsán szóba került, hogy Franciaország segíti Ma-
gyarország, Csehország és Lengyelország ezzel kapcsolatos igényeit.37

A kiszivárgott jegyzőkönyv igen kínos részleteket is tartalmazott annak kapcsán, 
hogy a mosolyoffenzíva mögött a francia elnök ténylegesen mit is gondol diplomá-
ciai partnereiről: „Te leszel a főnök Kelet-Európában… komolyan gondolod, hogy Angelát 
jobban szeretném erre a posztra?” – válaszolta Topoláneknak. Árulkodó a főként MU-
partnerekkel kapcsolatosan elejtett megjegyzés is: „Tudod, milyen az, egyedül az összes 
arabbal szemben? Telefonálni velük? Rémes…”

Cseh részről végül is kiszivárogtatták a paktumot, máig nem tudni pontosan, mi-
lyen célból... Mindenesetre ez akár a legegyszerűbb eszköznek tűnhet a közösen kitű-
zött célokból való cseh kihátrálásra, elkerülendő azt, hogy egy francia–cseh szövetség 
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kerüljön szembe Kelet-Közép-Európa és az EU többi államával. Franciaország 2009 
első felében aztán kénytelen volt egy „B tervet” életbe léptetni, és a francia célok to-
vábbvitelét biztosítandó, igyekezett a kormányválság által sújtott cseh elnökség feletti, 
kért-kéretlen „gyámkodásával” fokozottan kihasználni a helyzetet.

A szlovák ügy
A kilencvenes években Szlovákia Franciaország stratégiai-védelmi partnere lett, francia 
szakértők is segítették a szlovák hadseregreform véghezvitelét. 1997-ben francia–szlo-
vák védelmi bizottságot hoztak létre, amely elvileg évente ülésezik. 2007. október 2-án 
Fico éppen az energia- és a védelmi politika terén javasolta számos együttműködési 
forma elindítását. Ezt a franciák a nukleáris energia terén való együttműködési terv-
vel egészítették ki. A szlovákok támogatták Sarkozy „Bölcsek Tanácsa” tervét – ennek  
Európa jövőjéről kellett volna döntenie, 2008 tavaszára pedig – 1993 óta először – terv-
be vették a francia elnök pozsonyi vizitjét.

A gazdasági válság hatására azonban Sarkozy felerősödő protekcionista törekvései (a 
francia autógyárak hazahívása például) az autóiparból jelentős GDP-emelkedést produ-
káló szlovákoknál súlyos aggodalmat keltettek, és 2009. február 9-én Robert Fico a GDF 
Suezzel való együttműködés felfüggesztését helyezte kilátásba, ha Franciaország folytat-
ja „protekcionista kijelentéseit”, amely folyamat a gazdaság lassulását eredményezheti.

Fico szerint így az SPP-hez (Szlovák Gáztársaság) jutna a profit azon része, melyből 
a GDF Suez részesül azóta, mióta 2002-ben a szlovák vállalatot privatizálták, és a francia 
cég a német E-ON-nal társtulajdonos lett. Mivel az autóipar részesedése a cseh és a szlo-
vák GDP-ben egyre nőtt, úgy számoltak, 2010-re (2008. júniusi számítások szerint) a szlo-
vák GDP 50 százalékát az autóipar fogja megtermelni, éppen a PSA és a KIA beruhá-
zásainak bővítési tervei miatt. Ezért az érzékeny reakciók érthetők voltak, főleg hogy 
a szeptemberi 7,5 százalékos munkanélküliségi ráta 2008. december végére 8,39 száza-
lékra ugrott. Sarkozy tehát súlyos kommunikációs hibát vétett, de hosszabb távon a szlo-
vákoknak sem állt érdekükben felrúgni a Franciaországgal való elmélyült, jó viszonyt.38

A franciák természetesen azt hangsúlyozták a G7-ek római találkozóján (Christine 
Lagarde gazdasági miniszter), hogy szó sincs itt semmilyen protekcionista lépésről. 
A PSA és a Renault számára biztosított 6,5 milliárd eurós francia segélycsomaggal 
azonban több probléma is adódott. Egyrészt az uniós versenyjogba ütközik: az EB csak 
500 ezer eurós keretig engedélyezte a kormányoknak a krízisre való tekintettel az ilyes-
fajta beavatkozásokat. Másrészt jogellenes volt a kölcsön határideje, mert öt évre adták, 
míg az európai jogszabályok ilyen esetben csak kétéves futamidőt tesznek lehetővé. 
A legmagasabb ilyen jellegű precedens is csak 50 millió euró értékű volt (Németország-
ban, a gazdaság újraélesztésére és vállalatonként).

Mindenesetre 2009. február 18-án az Európai Bizottság a francia költségvetés vár-
ható túlköltekezése miatt (Spanyolországgal és Görögországgal egyetemben) eljárást 
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indított, ezzel is a stabilitási paktum céljaira figyelmeztetve Párizst, mivel úgy ítélték 
meg, hogy a francia büdzsé 2009–2010 folyamán magasan túllépi majd a GDP-arányos 
háromszázalékos hiányt: szerintük ez az érték – részben a decemberi 26 milliárdos  
segélycsomag miatt – 5,4, illetve öt százalékra emelkedik, míg Párizs 4,4 százalékkal 
kalkulált.

Az emberi jogokra alapozott diplomácia kudarca, 
a terrorfenyegetettség növekedése

Mint a fentebbiekben láthattuk, 2007-től olyan francia diplomáciai kurzus vette kezde-
tét, mely kiemelt (média)figyelemmel kezelte az emberi jogok kérdését. A mediatizálás 
feladatkörében a külügyminiszter fajsúlyos kihívóra akadt a volt emberi jogi államtit-
kár (2009. június 23-tól 2010. november 14-i menesztéséig a sportügyekért felelt, jelen-
leg UNESCO-nagykövet), a szenegáli származású Rama Yade személyében, aki a kor-
mány tagjai népszerűségi listáinak élére került.39 Az egész francia „külügyi koncert 
kakofóniájának” a Kaddáfi-látogatás volt a csúcsa 2007 februárjában: Sarkozy akarta, 
Kouchner ellenezte, Rama Yade pedig a líbiai emberi jogi helyzet miatt kelt ki pont 
akkor, amikor az elnök fontos üzletekről tárgyalt Kaddáfival.

Az emberi jogokra alapozott diplomácia kísérlete – amelynek egyik fontos új szeg-
mense az Egyesült Államok demokratizáló misszióinak támogatása, illetve az afga-
nisztáni francia részvétel – 2009 nyarára látványosan megbukott. Ennek következmé-
nye egyrészt a kínai kapcsolatok megromlása (a dalai láma ügye), másrészt Rama Yade 
menesztése lett.40 Kouchner is élesen szembekerült államtitkárával, mikor egy televí-
ziós műsorban – lényegében az elnöki kurzust bírálva – kifejtette, hogy egy ország nem 
alapozhatja külpolitikáját az emberi jogok védelmére.

A Sarkozy által tematizált politikai diskurzusban az emberi jogok kérdése mindig 
kiemelt szerepet kapott mint az „új diplomácia legfőbb tengelye”, e szófordulato-
kat azonban (nem véletlenül) az afrikai kontinensen és 2010 nyara, a romaügy óta – 
melynek jelentős nemzetközi visszhangja lett – általában is látványosan hanyagolja. 
A népszerűségi listákon visszacsúszó elnök részéről jól felépített marketingkampány 
ez, hiszen a romakérdéssel egy olyan témát dobott be a köztudatba, amelynek kap-
csán véleményével a franciák 75-80 százaléka azonosulni tud, és közismert származása 
miatt nem lehet őt idegengyűlölőnek bélyegezni, míg ha például a szélsőjobbról Le 
Pen mondja ugyanezeket a mondatokat, minden szinten elhatárolódnak/elhatárolód-
nának tőle. Az Európai Bizottságban a francia lépést a holokauszttal párhuzamba állító 
Viviane Reding túllőtt a célon, Barroso Franciaország mellett foglalt állást, és Orbán 
Viktor miniszterelnök Franciaország mellett kiálló nyilatkozatával lényegében a ma-
gyar diplomácia is elkönyvelhetett magának egy piros pontot.
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Az emberi jogi alapról való „letérésnek” – mint azt a későbbiekben látni fogjuk – más 
kapcsolatokra is pozitív kihatása lehet. Az elnök most már „szívesen venné”, ha az ügy 
diplomáciai hátterét a Quai d’Orsay kezelné, amely viszont látványosan szenved, ép-
pen az elnök által kialakított új struktúra miatt.

Az elnök körül az afganisztáni francia szerepvállalás felülvizsgálatának egyre inten-
zívebb szorgalmazása miatt is fogy a levegő: Sarkozy kitart a hosszú távú elkötelezett-
ség mellett, miközben a francia külügyben egyre többen adnak hangot nemtetszésük-
nek. Az elnök jelenlegi álláspontja is az, hogy a „nemzetközi terrorizmus fokozódik”, 
és az ellene való küzdelem továbbra is fontos prioritás marad. Ehhez kapóra jöttek 
a GSPC (A Prófécia és a Harc Szalafista Csoportja – az al-Káida magrebi szárnya) 2010. 
októberi fenyegetései.

A Sarkozy-adminisztráció is számol azzal, hogy 2006 óta Franciaország (és külföl-
dön tartózkodó állampolgárai) terrorfenyegetettsége ugrásszerűen megnőtt. Ayman 
Al-Zawahiri, az al-Káida második embere 2006. szeptember 11-én videoüzenetben je-
lentette be, hogy a franciák ugyanolyan ellenségeiknek számítanak, mint az amerikai-
ak, és hogy a GSPC csatlakozott hozzájuk. A GSPC jelenleg Franciaország első számú 
ellensége a terrorizmus területén, és olaszországi bázisokkal is rendelkezik.41

Franciaországban jelentős muzulmán kisebbség él, ezért az ország egyre jobban 
az al-Káida célpontjává válik. A jelenlegi francia politika sem kezeli elég óvatosan 
az ügyet, elég a fejkendő betiltására, a Mohamedet sértő karikatúráknak a Charlie’s 
Hebdóban való leközlésére gondolni, vagy hogy az ENSZ-misszió, a FINUL (francia 
erőkkel) Dél-Libanonba és nem Észak-Izraelbe települt stb.

Al-Zawahiri bejelentését követően, tehát 2007. január 25. óta a GSPC (B)AQMI néven 
ismert (az al-Káida [szárnya] a Magreb iszlám államaiban). Szemben az egyéb afrikai 
terrorszervezetekkel (GIA, FIS), a csoport kiterjesztette a tevékenységét Mauritániára 
és Franciaországra is; igaz, az említettek sokkal jobban szervezett és profibb akciókat 
hajtanak végre, mint a főleg lelkes kamikaze fiatalokból álló BAQMI.42 A francia titkos-
szolgálatok kiderítették, hogy számos tagjuk rendelkezik francia állampolgársággal, 
így könnyen bejuthatnak az országba. Franciaországon belül pedig jelentős toborzó 
tevékenység folyik a börtönökben a bevándorlók leszármazottai között (marokkóiak, 
líbiaiak, nigériaiak), és megvan a megfelelő technikai hátterük is a terrorakciók lebo-
nyolításához, „kezük” tehát Franciaország területére is „elér.”43

Egy mondatban utalunk arra, hogy a 2010. végi, 2011. eleji tunéziai eseményeket 
és hatásukat a francia diplomácia nemigen tudja kezelni, pedig azok az iszlamisták 
megerősödéséhez vezethetnek Észak-Afrikában, és ebben Franciaország nem érdekelt.
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„A bumeráng visszaüt?” – Kiút: az európai gazdasági 
kormányzat (?)

2010 őszére tehát a Sarkozy által addig folytatott külpolitika lényegi elemeit tekintve 
megbukott. A Mediterrán Unió kifulladt; kiderült, hogy nem több a barcelonai folya-
matnál, és éppen a leglényegesebb politikai kérdéseket képtelen kezelni. A kiújuló pa-
lesztin–izraeli konfliktus, a gázai krízis pedig lényegében megadta a kegyelemdöfést. 
Napjainkra nem látszik, hogy ténylegesen több beleszólást biztosítana a franciáknak 
az a tény, hogy Sarkozy jobban elkötelezte magát a NATO mellett, Párizsnak viszont 
viselnie kell az afganisztáni rendezés politikai-pénzügyi kudarcát is. A Gonzáles-
csoport, a „Bölcsek Tanácsa” – amelyet szintén nagy elánnal hozott létre a francia el-
nök – tevékenysége lényegében pótcselekvésben merül ki, és semmilyen áttörést nem 
hozott. Az angolszász világgal ápolt kapcsolatok szorosabbra fűzésével pedig egyenes 
arányban nőtt az ország terrorfenyegetettsége.44

A francia elnököt 2010 nyarán több felmérés is sokkolta, ezért politikájának megvál-
toztatására kényszerült, nagyobb hangsúlyt helyezve a belpolitikai kérdésekre, a köz-
vélemény által támogatott lépésekre (romapolitika, G20). Több közvélemény-kutatás 
is hasonló eredményekre jutott, az elnök népszerűségi mutatója a 30 százalékos szint 
alá esett.45 A franciák 62 százaléka elutasítaná, hogy Sarkozy 2012-ben is elnökjelölt 
legyen, négy százalékkal többen, mint márciusban. 57 százalék véli úgy, hogy ha még-
is indulna, akkor sem választanák meg újra. Mindez az elnököt eddigi politikájának 
felülvizsgálatára ösztönözte.

Sarkozy 2010 második felére külpolitikai téren lényegében teljes defenzívába szo-
rult. Két korábbi külügyminiszter, Alain Juppé (lényegében saját térfeléről) és a szocia-
lista Hubert Védrine (akinek a véleménye még ma is sokat nyom a latban) is közvetett 
– főként a Quai d’Orsay átszervezését bírálva – „offenzívát” indított ellene.

Elérkeztünk ugyanis a Sarozy-féle új külpolitika strukturális modelljének a kudarcá-
hoz. Mivel – ahogy korábban jeleztük – a francia elnök lényegében centralizálta a kül-
politikát is, a Quai d’Orsay és apparátusa másod-harmadrangúvá süllyedt, és nemigen 
tudja követni az Élysée által kitalált, sokszor ad hoc és lényegében koncepciótlan ötletek 
sokaságát, Sarkozy rögtönzéseit. Azt is jeleztük, hogy lényegében teljesen súlytalan té-
nyezővé vált a külügyminiszter, Bernard Kouchner, és diplomáciai téren Franciaország 
partnereinek lényegében már-már csak az Élysée külügyi kabinetjének tagjaival érde-
mes tárgyalniuk.

Mint az várható volt, napjainkra Sarkozy ténykedésének hatására a Quai d’Orsay 
jelentősen meggyengült, jelentéktelenné vált. Az elnök tehát éppen most, látványos 
offenzíváinak mérséklésével (lényegében minden fronton a legkevesebb semleges 
eredményről beszélhetünk) elvárná a külügyminisztériumtól, hogy a maga után ha-
gyott helyzetet átvegye, kezelje, kisebb részben az általa kijelölt úton vezesse tovább, 



32 Külügyi Szemle

Türke András István

nagyobb részben pedig hozza helyre a fiaskókat. A tekintélyében megrendült Quai 
d’Orsay-nek azonban, úgy tűnik, súlyos problémái akadnak a kialakult helyzet keze-
lésével. Mindennek komoly kihatása lehet Franciaország világpolitikai súlyának csök-
kenésére.

Hogyan próbál az elnök kinavigálni a saját maga által készített csapdából? Az új 
stratégia szerint a kulcsszó az európai gazdasági kormányzat megteremtése, mely 
egyébként eddig tabutémának számított Franciaországban. Sarkozy tehát Franciaor-
szág szerepét kezdte bizonygatni az EU-nak a világgazdasági krízisből való kilábalása 
kapcsán, és fő „csapásiránya” a G20-as terep lett. 2010. november 12-én Franciaország 
vette át a G20 elnökségét (a G20 eleve francia találmány), és Sarkozy nagy reményeket fűz 
ehhez megingott népszerűsége visszaszerzésében.

Az előzmények kapcsán azonban súlyos kétségek merülnek fel Sarkozy valódi 
hosszú távú koncepcióit illetően, hogy nem csak egy újabb médiahack kaliberű ese-
ménysorozatnak lehetünk-e tanúi. A tervek szerint sor kerülne a nemzetközi monetáris 
rendszer reformjára, hogy véget lehessen vetni a változások okozta instabilitásnak.

Mindez a kérdést taglaló „bölcsek workshopjainak” összehívásával kezdődne, tehát – 
a francia munkamódszereket ismerve – aligha lesz elkerülhető a téma „túltárgyalása”. 
A helyszín Kína lenne. Az egész struktúra erősen emlékeztet a török csatlakozás kérdé-
sét és Európa határait kijelölni hivatott „Bölcsek Tanácsa” látványos kudarcára. A spa-
nyol elnökség végén, 2010. június 17–18-án ismerhették meg az állam- és kormányfők 
az úgynevezett González-csoport jelentését. A González-csoport (Felipe González volt 
spanyol miniszterelnök vezetésével) az EU fejlődésére vonatkozólag – húsz évre előre 
(2020–2030) – készítette el jelentését. A csoport Sarkozy elnök kezdeményezésére jött 
létre még 2007 második felében, számos tagállam ellenkezése dacára: utóbbiak a túlzott 
francia ambíciók érvényesülésétől, érvényesítésétől tartottak.

Sarkozy lépésének hátterében az állt, hogy Törökország csatlakozását „a csoport tu-
dományos-filozófiai érveire támaszkodva” vétózhassa majd meg, a döntés felelősségé-
nek megosztásával. Nagy-Britannia és a kelet-európai államok azonban elérték, hogy 
a csoport mandátuma se a bővítésre, se az EU határaira vonatkozó kérdésre ne terjedjen 
ki, és csak a gazdasági fejlődés, a versenyképesség, a szociális szolidaritás, a jogállami-
ság, a stabilitás, a migráció, a demográfia, a klímaváltozás és a nemzetközi terrorizmus 
kérdéseit tárgyalhatta. A jelentés azonban nem vázol fel lényegében megoldási alterna-
tívákat, csak mintegy katalógusként felsorolja korunk nagy kihívásait (amelyeket már 
máshonnan ismerhetünk) – erre pedig kár volt ennyi energiát pazarolni.46

Ezenfelül az elnök alig burkoltan támadta a dollár szerepét is, s ezzel szintén a kí-
naiak számára tett látványos gesztust. A francia–kínai kapcsolatok még alig-alig moz-
dultak el a holtpontról, de már van egy-két biztató jel, és úgy látszik, egyre fontosabb 
szerephez jutnak. Kína mindenesetre értékeli, hogy Sarkozy mostanság kevésbé vehe-
mens az emberi jogok területén.
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További prioritások: az elsődleges nyersanyagok árpolitikája (amely súlyos gazda-
sági destabilizáló tényező), valamint a gazdasági világkormányzat olyasféle reformja, 
amelyben ezentúl a G20 – állandó intézményi struktúrára támaszkodva – hozná meg 
a legfontosabb döntéseket gazdasági és pénzügyi téren, és illetéket vethetne ki a pénz-
ügyi tranzakciókra.

Franciaország, pontosabban Sarkozy elnök célja valójában nem a német–francia kap-
csolatok szorosabbra fűzése, hanem – egybehangzó vélemények szerint – jelenleg az új 
partnerek keresésének időszaka van, és az elnök ezekre próbál meg építeni.

Összegzés

Sarkozy személye nagyon megosztja a továbbra is inkább jobboldali szimpatizáns tár-
sadalmat, míg a miniszterelnök tekintélye erősödik. Sarkozy kiéleződő belpolitikai 
helyzetben, romló gazdasági viszonyok között próbálkozik a belpolitika terén eredmé-
nyeket felmutatni, miközben az elnök által 2007-től folytatott új francia diplomácia lé-
nyegében megbukott, Franciaország súlya, szava, szavahihetősége és kiszámíthatósága 
a nemzetközi színtéren érezhetően csökkent.

Az „önálló(bb) francia külügyminiszteri irányvonal” eddig nemigen létezhetett. 
A francia külügyet lényegében feldarabolták, és minden fontosabb területet az „elnök 
emberei” ellenőriznek. Az V. Köztársaság történetében mindig is az elnök adta meg 
ugyan a fő külpolitikai irányelveket47, és tartotta kezében a külpolitika főbb szálait, 
de napjainkra eljutottunk odáig, hogy a francia külügyminiszter szava, a vele való tár-
gyalás, egyeztetés már lényegében nem sokat ér, mivel az elnök akarata felülír(hat)ja 
a külügyminisztere által tervezetteket és mondottakat – sokkal nagyobb mértékben, 
mint az V. Köztársaság történetében bármikor.

A „valódi francia külügyminisztériumot” az Élysée Cellule diplomatique-ja rejti ma-
gában. A változás a külügyminiszteri poszton tehát lényegileg nem sokat jelent, hacsak 
annyit nem, hogy a külügynek kell azokat a területeket is „rendbe tennie”, amelyektől 
az elnöki külpolitika visszavonul. Kérdéses, hogy a Bernard Kouchnernél lényegesen 
karakteresebb Michèle-Alliot Marie-val a chiracisták mekkora teret nyerhetnek.

A francia diplomácia nehezen viseli a Quai d’Orsay meggyengülését, amelynek 
a külpolitikai térről némileg defenzívába vonuló és új kitörési pontokat kereső Sarkozy 
után kellene a „romokat eltakarítania”.

A francia elnök számára kitörési pontot jelenthet a G20-elnökség, a kérdés csak az, 
hogy mennyire van még a nemzetközi színtéren a Sarkozy-féle terveknek hitelük. A kí-
nai kapcsolatok átértékelődése dinamikus mértékben folyik; igaz, e téren is ötletszerű 
lépések történnek, hosszabb távú koncepció nélkül. A francia diplomácia tapogatózik, 
új vagy régi-új, inkább önálló és kétoldalú, mint (össz)európai irányokat keres, melyben 
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a német–francia kapcsolatok konszolidálása – véleményünk szerint – a szükségesnél 
kisebb jelentőséggel van jelen.

A védelmi politika terén folytatott francia–brit közeledés gazdasági-pénzügyi érvei 
(fűnyíróelv) világosak, katona(politika)i racionalitása, az EU-szintű törekvésekkel való 
kompatibilitása viszont annál kevésbé.48
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Résumé

Diplomacy of Lost Chances? 
Changes in the Structure and Content of the French Foreign Policy between the 
Period of 2007–2010 and Its Activity on the European Scene

Taking the office on May 16, 2007, Nicolas Sarkozy, the new French President, initiated 
the transformation of French foreign policy with vehemence, similar to his predeces-
sors, based on his small advisory group consisting primarily of media experts. Un-
doubtfully, by stirring up the still water, the French president intended to thematise the 
French diplomacy and wanted to give voice to France.

However, present-day French diplomacy bears the weakening of the Quai d’Orsay 
with difficulties, since it should “clear away ruins” left after Sarkozy, who is now re-
treating from the field of foreign policy to defensive standpoint and trying to find new 
outbreak opportunities. The French diplomacy is groping, looking for new or old-new, 
rather individual and bilateral than all-European ways in which the consolidation of 
Franco-German relations is present with a smaller significance than needed.

The Élysée’s Cellule diplomatique incorporates the “real French foreign ministry”. The 
alteration in the position of the Foreign Minister does not signify anything substan-
tively only that the Foreign Ministry will have to “set right” those fields from which 
the ministerial foreign policy drew back. The extent of the ground can be gained by 
the Chiracists with Alain Juppé – successor of Bernard Kouchner and Michèle-Alliot 
Mariet – by the 2012 presidential election, is questionable.


